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» RISKEN FÖR DÖD HALVERADES för NSCLC-patienter2*    

För patienter med icke skivepitel, metastatisk, 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan 

mutationer i EGFR eller ALK

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt 
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning; 25 mg/ml 
koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-1-hämmare, Rx, EF. SPC 03/2019

Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna: • efter total 
resektion av melanom som involverat lymfkörtlar. KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling 
av vuxna patienter med:• avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom • metastaserad icke 
småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna • lokalt 
avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna (TPS ≥ 1%) 
och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim • recidiverande eller refraktär klassiskt 
Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med 
brentuximabvedotin (BV) eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV • lokalt 
avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi • 
lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi 
och vars tumörer uttrycker PD L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS) • recidivierande eller 
metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) vars tumörer uttrycker PD-L1 med TPS ≥ 50 % 
och som progredierat under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi 
KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter:
• metastaserad icke-skivepitel NSCLC i första linjen vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR 
eller ALK, i kombination med platinabaserad kemoterapi innehållande pemetrexed • metastaserad NSCLC 
av skivepiteltyp i första linjens behandling med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: • Immunrelaterade biverkningar som förekommit i samband med 
behandling, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, inkluderar pneumonit, kolit, hepatit, nefrit 
och endokrinopatier (såsom hypofysit, typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och 
hypertyreos). Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade 

endokrinopatier • Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar har rapporterats hos patienter som fått 
pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN), vissa med 
dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Om SJS eller TEN bekräftas ska 
pembrolizumab sättas ut permanent • Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid: - immunrelaterade 
grad 3 biverkningar som återkommer - varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, undantaget endokrinopatier 
som kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling eller hematologisk toxicitet hos cHL-patienter • 
Följande ytterligare kliniskt signifikanta, immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med 
dödlig utgång, har rapporterats i kliniska studier eller efter godkännandet: uveit, artrit, myosit, myokardit, 
pankreatit, Guillain-Barrés syndrom, myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och encefalit • 
Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, 
inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med pembrolizumab • Vid urotelial 
cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab 
hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi • Vid 
användning av pembrolizumab i kombination med kemoterapi för patienter med NSCLC är de observerade 
biverkningsfrekvenserna högre, vilket speglar bidragen från var och en av komponenterna
Interaktioner: Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts med pembrolizumab. 
Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen genom katabolism förväntas inga metabola 
läkemedelsinteraktioner. Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel 
före start av pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs 
farmakodynamiska aktivitet och effekt.  

För fullständig information se www.fass.se
 
Referenser: 1: NT-rådets yttrande till landstingen 2019-03-29. 2: Gandhi L et al.online April 16, 2018]. N Engl J Med. 
2018. doi:10.1056/NEJMoa1801005. 3. KEYTRUDA SPC mars 2019
* 51% riskreduktion för död (HR=0,49; 95% CI 0,38-0,64 P<0,00001) 1-års OS 69,2% i KEYTRUDA + plat/
pem-armen och 49,4% i kontrollarmen. 48% riskreduktion för sjukdomsprogress och död (HR=0,52; 95% CI
0,43-0,64 P<0,00001) 1-års PFS 34,1% i KEYTRUDA+plat/pem-armen och 17,3% i kontrollarmen.
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Den första  
fasta trippel- 

kombinationen  
till KOL-patienter1*

*Se full indikation längre ner

beklometasondipropionat / 
formoterolfumaratdihydrat /
glykopyrronium

Den enda extrafina fasta  
trippelbehandlingen

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyr-
ronium), 87 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram per dos 
inhalationsspray, lösning. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid 
obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination 
med antikolinergika Indikation: Underhållsbehandling hos 
vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med 
en kombination av inhalationssteroid och långverkande 
beta2-agonist eller en kombination av en långverkande 
beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist (för 
effekt på symtom- och exacerbationskontroll se avsnitt 
5.1). Varningar och försiktighet: Trimbow är inte avsett 
för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller 
en akut exacerbation av KOL. Om tecken på allergiska re-
aktioner uppstår, bör Trimbow sättas ut omedelbart och 
alternativ behandling sättas in. Paradoxal bronkospasm kan 
förekomma med omedelbar ökning av väsande andning 
och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedel-
bart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare 
och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Det finns en ökad 
risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhala-
tionssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med 
inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade 
under längre perioder. Behandling med beta2-agonist kan 
orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda 
till negativa kardiovaskulära effekter. Det rekommenderas 
att behandling med Trimbow inte avslutas abrupt MAH: 
Chiesi Farmaceutici S.p.A via Palermo 26/A, 43122 Parma,  
Italien. För mer information och pris se www.fass.se.  
Senaste datum för översyn av produktresumén 23 jan 2019.    
059-2017-MARK

1. Trimbow produktresumé, jan 2019.

Chiesi Pharma AB • www.chiesipharma.se • 08 753 35 20
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Ledare SLMF

Sommaren i sikte!

LUDGER GROTE
Vetenskaplig sekreterare SLMF

Den första  
fasta trippel- 

kombinationen  
till KOL-patienter1*

*Se full indikation längre ner

beklometasondipropionat / 
formoterolfumaratdihydrat /
glykopyrronium

Den enda extrafina fasta  
trippelbehandlingen

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyr-
ronium), 87 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram per dos 
inhalationsspray, lösning. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid 
obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination 
med antikolinergika Indikation: Underhållsbehandling hos 
vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med 
en kombination av inhalationssteroid och långverkande 
beta2-agonist eller en kombination av en långverkande 
beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist (för 
effekt på symtom- och exacerbationskontroll se avsnitt 
5.1). Varningar och försiktighet: Trimbow är inte avsett 
för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller 
en akut exacerbation av KOL. Om tecken på allergiska re-
aktioner uppstår, bör Trimbow sättas ut omedelbart och 
alternativ behandling sättas in. Paradoxal bronkospasm kan 
förekomma med omedelbar ökning av väsande andning 
och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedel-
bart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare 
och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Det finns en ökad 
risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhala-
tionssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med 
inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade 
under längre perioder. Behandling med beta2-agonist kan 
orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda 
till negativa kardiovaskulära effekter. Det rekommenderas 
att behandling med Trimbow inte avslutas abrupt MAH: 
Chiesi Farmaceutici S.p.A via Palermo 26/A, 43122 Parma,  
Italien. För mer information och pris se www.fass.se.  
Senaste datum för översyn av produktresumén 23 jan 2019.    
059-2017-MARK

1. Trimbow produktresumé, jan 2019.

Chiesi Pharma AB • www.chiesipharma.se • 08 753 35 20

Att längta efter regn – den känslan 
hade jag inte riktig väntat mig. 
Men efter förra sommarens re-

kordvärme och efterföljande torka så 
blir man ju glad när det finns några regn-
symboler i väderleksprognosen. Ja, ni har 
förhoppningsvis sommaren i sikte när ni 
håller detta nummer av LoAF i handen. 
LoAF-teamet har i alla fall ansträngt sig 
för att ge er en stimulerande läsning kring 
frågeställningar inom lungmedicin och 
allergologi. Och kanske ni hittar en fin 
stund att läsa detta LoAF-nummer i lugn 
och ro. Nedan vill jag som vetenskaplig 
sekreterare informera er om utvecklingen 
och kommande händelser.

Svenska lungkongressen i Stockholm
Först och främst vill jag gratulera och 
tacka alla kollegor från Stockholm för en 
fantastiskt genomförd kongress. Lokaler-
na med sitt futuristiska och samtidigt be-
hagliga ambiente var mycket fina. Och för 
många av oss som bor utanför Stockholm 
så var det kanske det första mötet med 
det omtalade Nya Karolinska sjukhuset. 
Med en god organisation så fanns en bra 
inramning för ett fullspäckat och ytterst 
relevant program. Många diskussioner 
under de vetenskapliga sessionerna och så 
klart även under kafferasterna. ”All time 
high” – över 40 abstracts inkom till mötet 
och detta ledde till fyra parallella poster-
sessioner! Stort tack till alla aktiva presen-
tatörer – från posterbidrag till komplexa 
översiktsföredrag. Tack vare era insatser 
så har vi vår kongress där vi kan samla oss 
för utbyte och diskussion. En välbesökt 
och innovativ utställning gav ytterligare 
stimulans och kunskapsutbyte – mycket 
viktig för alla. 

Och nu är vi bjudna till SLK 2020 i 
Umeå – våra kollegor på plats är redan 
mycket aktiva i planeringen och vi ser alla 
fram emot ett mycket spännande möte – 
så notera och boka redan följande datum: 
5.-7. Maj 2020.

Vetenskaplig Kommitté
En omfattande beskrivning av arbetet 
i den vetenskapliga kommittén finns i 
verksamhetsberättelsen för 2018 (pre-
senterades under SLK). Kort sammanfat-
tat, Anders Blomberg har under året ta-

git över rollen som ordförande i VK efter 
Christer Jansson. Vidare har Eva Brandén, 
Leif Bjermer och Anne Ekberg-Jansson 
lämnat sina uppdrag i VK. Dessa personer 
har efterträtts av Magnus Kentsson, Arne 
Egesten samt Thomas Vars. Dessutom har 
Maria Planck rekryterats till VK för att 
öka VKs vetenskapliga kompetens inom 
lungcancer. Styrelsen och VK har tackat 
samtliga avgående medlemmar under 
SLK 2019 för väl genomförda uppdrag 
och vi välkomnar alla nya medlemmar.

VK har under året bl.a. arbetat med 
att kartlägga den aktuella situationen vad 
gäller kliniska akademiska tjänster och 
andra kliniskt verksamma forskare inom 
lungmedicin i Sverige. Utifrån dessa data 
och en prognos för utvecklingen inom de 
kommande 10 åren har VK tillsammans 
med styrelsen formulerat en skrivelse till 
Hjärt-Lungfonden med förslag på en stra-
tegisk satsning inom klinisk lungmedi-
cinsk forskning för de kommande 5 åren. 
Återkoppling från Hjärt-Lungfonden in-
väntas under 2019. 

Lungmedicinsk roadshow: 
Postgraduate utbildning 
Den första omgången av denna typ av 
utbildningsaktivitet för lungspecialister 
genomfördes under våren 2018 och gav 
ett mycket positivt gensvar. Därför lanse-
rades en andra omgång som gick av sta-
peln under våren 2019 i samarbete med 
Mediahuset och intresserade utställare 
från industrin. För att hålla en hög klass 
på programmet och genomförandet även 
i framtiden så kommer det att bildas en 
särskild arbetsgrupp med representan-
ter från styrelsen (utbildningsansvarig 
m.fl.) och VK. Det är av stor betydelse 
att medlemmarna ger feedback och defi-
nierar kliniska områden med särskilt ut-
bildningsbehov för specialister. Kontakta 
gärna Margaretha Smith för synpunkter 
och förslag via utbildning@slmf.se

Hemsida
Äntligen har vi lanserat en specifik del 
på hemsidan som är relaterad till VK´s 
arbete och lungmedicinsk forskning. 
VK har sammanställt de lungmedicinska 
kohortstudier som finns i Sverige samt 
diskuterat de stora  aktuella nationella 

akademiska multicenterstudierna inom 
lungmedicin (REDOX, BRONCHO- och 
SÖMN-SCAPIS (tilläggsstudier till SCA-
PIS) samt BRONCHIOLE). Det är viktigt 
att sidan hålls uppdaterad och levande 
– så anmäl gärna nya händelser eller ge 
kommentarer till befintligt innehåll med 
mail till: vetenskaplig-sekr@slmf.se

Nytt forskningsanslag
I denna utgåva av LoAF kommer ni att 
hitta en annons för utlysning av forsk-
ningsanslaget 2019. Liksom tidigare har 
SLMF tillsammans med flera företag bi-
dragit med en donation så att vi kan ut-
lysa forskningsanslaget på sammanlagt 
500 000 SEK. Anslaget delas ut till en el-
ler två framstående kliniska forskare inom 
lungmedicin (se sida 19).

Kvällssymposium ERS
Även i år kommer SLMF i samarbete med 
Mediahuset i Göteborg att bjuda in alla 
medlemmar för en trevlig kväll med dis-
kussion om aktuell lungmedicinsk forsk-
ning. Datum är tisdagskvällen vid ERS 
möte i Madrid (1 oktober 2019, klockan 
19). Två nydisputerade kollegor och fors-
kare kommer att presentera senaste rön. 
Jag hoppas att många av er som kommer 
att åka till ERS kongressen i Madrid an-
mäler er i god tid (först till kvarn), det 
kommer att underlätta mötesplaneringen 
(se sida 20).

Avslutningsvis önskar jag er alla en här-
lig sommar 2019, denna gång med lagom 
mycket av både sol och regn men utan eld 
och lågor.
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Ledare SFFA

Bästa allergivänner

MARIT WESTMAN
Ordförande SFFA

Detta är min premiär som ledarskri-
bent i Lung & Allergiforum efter 
att ha tagit över ordförandeskapet 

i SFFA efter Caroline Nilsson. Det känns 
mycket hedrande att få leda denna före-
ning som står för något väldigt viktigt 
inom allergivården och forskningen, näm-
ligen samarbetet mellan olika specialiteter 
och olika yrkeskategorier. 

Föreningen bildades 1946 ”med hu-
vudsyfte att samla intresserade kolleger 
till diskussioner av allergiska spörsmål. 
En dylik åtgärd torde komma att främja 
tankeutbytet och därmed även den in-
hemska utvecklingen av denna specialitet.” 
(Utdrag ur inbjudan till konstituerande 
möte 1946). SFFA har hittills stått för sitt 
syfte med ett gediget arbete för den in-
hemska utvecklingen av allergiverksam-
heten men även i internationellt samar-
bete. Tillsammans med de övriga i styrel-
sen ska jag göra mitt bästa för att fortsätta 
detta goda arbete. 

Som specialist i Öron- näs- och hals-
sjukdomar är jag just en sådan intresserad 
kollega som gärna diskuterar allergiska 
spörsmål. Jag arbetar på ÖNH-kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset i Stock-
holm, främst med patienter som har näs/
bihålebesvär, och forskar aktivt inom 
allergi och inflammation i näsa/bihålor. 
I såväl klinik som forskning har jag nära 
samarbete med olika yrkesgrupper från 
olika specialiteter, främst lung- och aller-
gi, barnmedicin och klinisk immunologi, 
ett samarbete som jag både uppskattar 
och anser vara nödvändigt för ett gott 
omhändertagandet av patienterna och för 
bra forskning i området. Jag tror att detta 
samarbete är något som vi kan utveckla 
ännu mer. Jag har varit medlem i fören-
ingen i många år och deltagit i styrelsen 
som ÖNH-representant i två år.

Av det arbete som gjorts under året vill 
jag börja med att nämna det senaste, näm-
ligen Vårmötet som i år gick av stapeln i 
Stockholm. Programmet innehöll många 
intressanta föreläsningar och som alltid 
vid dessa möten gick man därifrån inspi-
rerad både av kunskap och trevliga möten. 

I samband med vårmötet hölls förening-
ens årsmöte. I och med det avgick alltså 
Caroline Nilsson efter sex år i styrelsen. 
Avgick gjorde även Jon Konradsen, barn-
allergolog, som ersattes av Anna Asarnoj, 
samt Patrik Nordenfelt, vuxenallergolog, 
som ersattes av Karin Strandberg.

Ett viktigt arbete under året har varit 
en kartläggning av antalet allergologer 
och barnallergologer i Sverige. Sveriges 
Läkarförbund fick ett regeringsuppdrag 
att kartlägga läkarbristen inom olika spe-
cialiteter. Som komplement till Social-
styrelsens rapport gjorde SFFA en enkät 
som skickades ut till såväl vuxen- som 
barnallergologer. Sammanfattningsvis är 
läget som anat att det finns en brist på al-
lergologer såväl på barn som vuxensidan, 
och att nästan hälften av de allergologer 
som finns är över 61 år. Ett flertal regio-
ner i Sverige saknar allergologer helt. Ett 
arbete som gjorts i syfte att förenkla (läs 
förtydliga) för blivande allergologer och 
barnallergologer är en standardisering av 
SK-kurser där representanter från såväl 
vuxen som barnallergologin utarbetat tre 
stycken kurser som kommer att hållas i 
Socialstyrelsens regi, två kurser per år.

Så här i björkpollentider förs tankarna till 
dels det nya AIT-dokumentet dels till den 
efterlängtade ”trädtabletten”. AIT-doku-
mentet har arbetats fram av en grupp från 
föreningen med Teet Pullerits som ord-
förande och är nu färdigt för publikation, 
till att börja med på SFFAs hemsida, sffa.
nu. ”Trädtabletten” för SLIT kommer san-
nolikt ut på marknaden inom det närmsta 
året. Eftersom det då kommer att finnas 
SLIT-tabletter för både björk och gräs så 
har en grupp utanför SFFA arbetat fram 
ett så kallat ”SLIT-körkort”. Tanken är att 
öka kunskaperna kring allergier, i synner-
het allergisk rinit, för att nu ut till fler pa-
tienter samtidigt som förskrivningen ska 
ske på ett korrekt och säkert sätt. Planen 
är att utbilda utbildare som i sin tur fort-
sätter att utbilda framför allt i öppenvår-
den. Ett färdigt utbildningsmaterial som 
utbildare kan använda kommer att finnas 
i SFFAs regi.

Nämnas bör även det stora arbete som 
just nu pågår inom svensk sjukvård i form 
av Nationella Programområden, NPO, 
vars syfte dels är kunskapsstyrning för 
likvärdig vår över landet, dels nivåstruk-
turering, där vissa ovanliga diagnoser en-
dast bör handläggas vid ett fåtal ställen i 
Sverige. Ett programområde heter Lung- 
och Allergisjukdomar där det initialt inte 
fanns med någon allergolog men dock en 
allergologiskt kunnig allmänläkare, Ker-
stin Romberg som sitter med i SFFAs sty-
relse. Efter påtryckningar från bland an-
nat SFFA har det bildats en referensgrupp 
i allergologi med deltagare från både barn 
och vuxenallergologin.

Snart är det sommar och förhoppningsvis 
härliga semestrar för er alla. Innan dess är 
det EAACIs konferens i Lissabon som jag 
hoppas att många av er har möjlighet att 
åka på. Söndag lunch och måndag kväll 
håller SFFA forum med Karin Lönnkvist 
som föreläsare om barn och ungdomar 
med svår allergi och astma (söndag) samt 
Apostolos Bossios som föreläsare om svår 
astma (måndag). Det ni kan se fram emot 
när ni kommer tillbaka från era semestrar 
är för det första nästa Allergidag den 4 
oktober med temat ”The Oral Route – a 
Highway to Health?” som kommer att bli 
en spännande dag med munhålan i fokus. 
Lite senare i höst håller den nordiska al-
lergiföreningen ett möte i Oslo, 20-22 
november. Save the dates! Inbjudningar 
utkommer så småningom.

Med önskan om en trevlig sommar,
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DEN ENDA TRIPPELBEHANDLINGEN MOT KOL* SOM
TAS MED EN INHALATION, EN GÅNG DAGLIGEN.1

flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol

En kombination av ICS/LAMA/LABA (FF/UMEC VI) 
läkemedel som tas med en inhalation, en gång dagligen 
via den lättanvända Ellipta-inhalatorn1,2-5

KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdom, FF: flutikasonfuroat, ICS: inhalerad kortikosteroid, LABA: 
långverkande β2-agonist, LAMA: långverkande muskarinantagonist, OD: en gång/dag, UMEC: 
umeklidinium, VI: vilanterol.

Referenser: 1. TRELEGY Elliipta produktresumé fass.se. 2. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 
378:1671–1680. 3. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13:72–86. 4. van der Palen J et al. 
NPJ Prim Care Respir Med 2016;26:16079. 5. Riley J et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 
11:1873–1880.

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till 
svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination 
av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande 
β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av 
exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC). 

Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram 
vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för 
patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller 

hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska 
undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. 

Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer 
vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/
vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade 
biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen 
ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni 
som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade 
kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni 
hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen 
på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga 
kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska 
Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 
10/2018. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com

TRELEGY Ellipta har utvecklats i samarbete med 

© 2018 GSK GSK-koncernen eller dess licensgivare.
Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta 
oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli 
kopplad till Biverkningsenheten).

Läs mer på trelegy.se

SE/TLY/0047/18(1); januari 2019

* Trelegy Ellipta är avsett som 
underhållsbehandling till vuxna 
patienter med måttlig till svår 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) som inte uppnår adekvat 
kontroll med en kombination 
av inhalationssteroid och 
långverkande β2-agonist eller 
en kombination av långverkande 
β2-agonist och långverkande 
muskarinantagonist (för effekter på 
symtomkontroll och prevention av 
exacerbationer)1
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Våren är här och därmed även årets 
svenska lungkongress – SLK. I år var 
mötet organiserat utav kollegorna i 
Stockholm och det var inte utan att det 
var lite extra spännande att komma till 
huvudstan och få närkontakt med Nya 
Karolinska i Solna som ju blivit berömt 
långt innan det blev inflyttningsklart.

Nu var kongressmötet förlagt till 
Aula Medica tvärs över gatan men 
sjukhusets exteriör kunde besikti-

gas och de som var med på utbildnings-
dagen fick även en initierad presentation 
om NKS i ord och bilder utav Cecilia 
Bredin.

Utbildningsdagen gav fördjupning i all-
männa problem så som dyspné, radiologi 
och ergospirometri men hade genomgå-
ende en viss vinkling emot interstitiell 
lungsjukdom vilket avslutades med upp-
datering om kryobiopsier vid utredning 
av interstitiella förändringar.

Efter ett välkomnande från Mariyam 
Fahti i organisationskommitén fortsatte 
Magnus Ekström från Karlskrona och 
Swedevox med att förklara det komplexa 
mekanismerna bakom dyspné och varför 
det inte är självklart vilket verktyg som 
bäst uppskattar omfattningen av den 
lungsjukes lidande av andnöd. Exempel-
vis mäter man med mMRC mer ”fitness” 
än dyspnélidande. Det gäller att hålla isär 
fysisk kapacitet och andfåddhet när man 
skattar patientens börda. Vi fick höra att 
”3-minuters dyspnétest” snart skulle fin-
nas i en korridor utanför vår dörr. Vad 
gäller morfin som dyspnéreducerande 
behandling är evidensen lite knackig men 
vissa studier stödjer ändå hypotesen om 
dess lindrande effekter.

Därefter gav Jenny Vikgren, radiolog 
från Sahlgrenska i Göteborg, oss en upp-
datering om de olika röntgenfynd som 
kan ses vid olika interstitiella lungsjuk-
domar. Viktiga detaljer som ständigt be-
höver påminnas om för att säkrare tolka 
CT-bilderna.

Själv hade jag sett fram emot Martin 
Anderssons föreläsning om ergospirome-
tri, inkluderande patientfall, men plikten 

kallade och i stället blev det styrelsemöte 
och chefsmöte innan vi kunde återgå till 
auditoriet och följa med Stefan Baraths 
uppdatering utav rådande evidens kring 
effektivitet och säkerhet med kryobiopsi 
vid utredning av interstitiell lungsjukdom. 
Avslutningsvis blev det ett sedvanligt buf-
fémingel, denna gång i utställningsloka-
len, innan dagen var slut.

De efterföljande två kongressdagarna 
innehöll en givande blandning av olika 
ämnen med riktigt bra föreläsningar. 
Först ut var, som invigningsföreläsare, 
Peter Strang som talade om teamet runt 
den kroniskt lungsjuka patienten. En 
mycket givande framställning som bland 
annat gav oss exempel på bra palliativa 
insatser och att tidigt insatta palliativa 
insatser ger en ökad livskvalitet, bättre 
symptomkontroll och även lite längre livs-
längd. Det var intressant att höra att data 
talade för att KOL-patienterna i allmän-
het mådde sämre än lungcancerpatien-
terna när det kom till livskvalitet, ångest-
problem och allmän ork. Fortsättningen 
på kongressen innehöll de övergripande 

temana; Kronisk luftvägsobstruktion, Hot 
topics, Svår astma samt Sarkoidos.

Under kongressmiddagen på Café 
Opera delades välförtjänta priser från 
SLMF ut till bästa postrar och bästa 
muntliga presentation. Där överlämnades 
även diplomet till årets nyvalda heders- 
ledamot, docent och överläkare Bengt 
Midgren från Lund. En hedersledamot 
som många känner till som en betydel-
sefull person för utvecklingen av den 
svenska hypoventilationsverksamheten, 
bland annat genom sitt långvariga arbete 
med Swedevox.

MARTIN WALLBERG
Lungmedicin, Skånes universitetssjukhus

Aula Medica. Foto: Martin Wallberg.
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Svår astma

T emat inleddes med ”Astma och 
värktabletter – vad är problemet?” 
där Barbro Dahlén gav oss en över-

sikt av kunskapsläget gällande aspirintria-
den. Syndromet beskrevs redan för drygt 
100 år sedan och börjar oftast med en 
kronisk, icke säsongsberoende rinnande 
rinit i början av 30-årsåldern för att efter 
ett par år följas av en svår och icke aller-
gisk astma. Därefter utvecklas näspolypos 
och sedermera intolerans mot ASA och 
NSAID. 

Läkemedelsintoleransen kan vara livs-
hotande och komma redan vid låga do-
ser. 30 minuter till 3 timmar efter intag 
utvecklas t.ex. rinit, konjunktivit, hosta, 
trånghetskänsla i bröstet, uttalad fatigue, 
luftrörsobstruktion, GI-symptom och i 
svåra fall anafylaxi. Vetskapen om syn-
dromets utveckling i kombination med 
allvarlighetsgraden gör det önskvärt att 
förstå mekanismerna bakom för att kunna 
hitta en markör att upptäcka patienter i 
riskzonen med innan de får sin första re-
aktion.

Det är känt att astman i triaden går 
med eosinofili och leukotrienöverproduk-
tion. Redan vid inhalation av acetylsalicyl-
syra ses frisättning av leukotriener med 
åtföljande bronkobstruktion, och astman 
svarar bra på leukotrienantagonisten 
montelukast. Nivåerna av leukotriener är 
högre hos sjuka än hos friska i både blod, 
sputum och saliv men skillnaden är inte 
tillräckligt stor för att kunna användas 
kliniskt som markör. Det återstår också 
forskning att göra på mastcellens roll och 
andra signalvägar vid läkemedelsreaktion 
innan man kan hoppas hitta en kliniskt 
användbar markör. 

Sven-Erik Dahlén fortsatte med att prata 
om molekylär subfenotypning av sjukdo-
men. Astma är ingen enhetlig sjukdom 
utan består av flera fenotyper där diag-
nostiska markörer saknas. Nya behand-
lingsmöjligheter skapar ett ännu större 
behov av att avgöra vilka patienter som 
kan ha nytta av t.ex. olika typer av biolo-
giska läkemedel. 

Den nu bästa markören man har är ni-
vån av blodeosinofiler. I framtiden kom-
mer man troligen att använda sig av mer 
sammansatta profiler av olika biomar-
körer för att avgöra astmafenotyp och 
att rikta behandling. Exempel på sådana 
biomarkörer är lipidmediatorer i urin och 
plasmaproteinmönster. Lipidmediatorer 
består av bl.a. metaboliter av prostaglan-
diner, leukotriener, tromboxaner och iso-
prostaner. En gradvis ökning av de flesta 
metaboliterna ses vid allt svårare astma. 
I plasma känner man till ett flertal pro-
teiner som bildas vid inflammation och 
där man ser en ökning av nivåerna hos de 
med svår astma jämfört med hos friska. 
Enstaka värden kommer inte att vara re-
levanta i kliniken men olika mönster av 
metaboliter och proteiner ses vid olika 
astmafenotyper.

Slutligen tog Leif Bjermer över med att 
prata om behandling av svår astma med 
biologiska läkemedel och termoplastik. 
Ca hälften av astmapatienterna är mer 
eller mindre svårkontrollerade. Även se-
dan läkemedelscompliance, läkemedels-
terapi, komorbiditet och miljö har setts 
över finns fortfarande en grupp astma-
tiker med svåra symptom där biologisk 
behandling kan vara aktuell. 

Vid allergisk astma aktiverar Th2-celler 
mastceller att tillverka IgE. Omalizumab 
är en monoklonal antikropp som binds 
till och reducerar mängden fritt IgE som 
är tillgängligt för att utlösa den allergiska 
kaskaden. Framförallt fås effekt på symp-
tom, livskvalitet och FeNO men inte så 
mycket på FEV1. 

Vid icke allergisk astma med höga 
blodeosinofiler finns flera monoklonala 
antikroppar som binder antingen till IL-5 
eller dess receptor. IL-5 är ett cytokin som 
är behövs för eosinofilernas överlevnad 
och aktivitet vid astma.

Flera biologiska läkemedel som slår 
mot fler signalvägar av betydelse för ast-
masymtom är på väg. 

För en del av de astmapatienter där 
man ändå inte uppnår symptomkon-
troll testas nu endobronkiell termoplas-
tik. Via bronkoskopi går man ner i varje 
subsegment och hettar upp luftvägarna 
med mikrovågor. Man ser en övergående 
försämring i symptom första tiden efter 
behandling och den genomförs därför vid 
tre tillfällen med några veckors mellan-
rum, men sedan tycks man få en bättre 
symptomkontroll. De exakta verknings-
mekanismerna är inte helt klarlagda. 

Vi lär få höra mycket mer om denna 
komplexa sjukdom framöver och se en 
fortsatt utveckling av effektiva läkemedel 
mot de allra svårast sjuka astmapatien-
terna. 

JOSEFINA AVERHEIM
Medicinkliniken/lungsektionen
Södra Älvsborgs sjukhus Borås

"I framtiden kommer man troligen att
använda sig av mer sammansatta profiler

av olika biomarkörer för att avgöra
astmafenotyp och att rikta behandling."

Svenska Lungkongressen 2019
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Sarkoidos

V ilket antigen startar den immuno-
logiska reaktion man ser i lungorna 
vid sarkoidos? Är det endast ett 

antigen eller flera olika? Orsakas de olika 
fenotyperna av sarkoidos av samma eller 
olika antigen? Varför utvecklar olika indi-
vider olika fenotyper? 

Johan Grunewald inledde föreläsnings-
serien med dessa centrala frågor som 
ställts under lång tid men som man ännu 
saknar svar på.

Någonting startar i alla fall en immu-
nologisk reaktion där CD4+ T-celler an-
samlas i lungorna, och i slutfasen bildas 
granulom. Olika sjukdomsfenotyper har 
koppling till olika HLA-typer, och HLA 
uttrycks på antigenproducerande celler 
som känns igen av T-cellsreceptorer. Kan-
ske är olika HLA-molekyler olika bra på 
att presentera antigen vilket orsakar olika 
immunologiska reaktioner och därmed 
olika sjukdomsfenotyper? 

Elisabeth Arkema tog sedan över med 
en uppdatering av epidemiologin. Den 
nu kända prevalensen i Sverige ligger 
på 160/100.000 invånare och är högst i 

Jämtland. Incidensen är 12/100.000 invå-
nare och år. Har man en eller flera första-
gradssläktingar med sarkoidos har man 
högre risk att insjukna, och män drabbas 
tidigare och i något högre utsträckning 
än kvinnor. Genom samkörning av olika 
kvalitetsregister har det framkommit en 
högre sjukskrivningsgrad bland sarkoi-
dossjuka jämfört med friska, och dödlig-
heten i sjukdomen är högst hos de som är 
behandlingskrävande. Vidare forskning på 
morbiditet hos sarkoidossjuka kommer. 

Det histopatologiskt typiska mönstret vid 
sarkoidos är icke nekrotiserande granu-
lom bestående av epiteloidceller omgivna 
av en yttre zon CD4+ T-celler. Christian 
Ortiz-Villalon påminde som patolog dock 
om att det finns även andra sjukdomstill-
stånd som kan ge liknande histopatologi, 
t.ex. infektion, olika typer av ILD och ne-
oplasi som måste uteslutas när man har 
preparatet framför sig. Ju bättre anamnes 
desto bättre bedömning. 

Vad görs sedan med en diagnosticerad 
patient som behöver behandling? I första 

JOSEFINA AVERHEIM
Medicinkliniken/lungsektionen
Södra Älvsborgs sjukhus Borås

hand ges kortison, och vid icke fullgod 
effekt görs byte till Metotrexate. Ett fåtal 
svarar inte på dessa behandlingar, och 
Susanna Kullberg tog över föreläsnings-
serien med att prata om monoklonala 
antikroppar som behandling. Infliximab, 
en TNF-alfa-hämmare, har visat sig ha ef-
fekt. Läkemedlet saknar dock egentligen 
indikation och man kan därför remittera 
utvalda patienter till den infliximabstudie 
som pågår. 

När behandling med monoklonala 
antikroppar inleds görs det under kor-
tison- eller Metotrexateskydd för att i 
möjligaste mån undvika antikroppsbild-
ning mot läkemedlet. Patienten får inte 
vara infekterad, ska vara screenad mot tu-
berkulos och ska helst inte ha haft någon 
malignitet senaste fem åren. Graviditet är 
ingen absolut kontraindikation men det 
finns risk för icke fullgången graviditet 
och låg födelsevikt hos barnet. Dosen 5 
mg/kg ges vid 0, 2, 4 och därefter fort-
satt var 4e vecka. Effekt ska ses inom 3-6 
månader. När en patient varit stabil på be-
handling i 6-12 mån kan man överväga att 
glesa ut behandlingen och sedan sätta ut. 
Vid antikroppsbildning kan någon annan 
TNF-alfahämmare prövas. 

Slutligen pratade Pernilla Darlington om 
hjärtsarkoidos, något som visat sig fin-
nas hos 20-30 procent av de sarkoidos-
sjuka i obduktionsmaterial. Kliniskt ses 
det hos betydligt färre patienter och då 
i form av allt från benigna arytmier till 
plötslig hjärtdöd. Oftast ger sjukdomen 
någon form av retledningshinder. Vid av-
vikande EKG och NT-proBNP, eller vid 
symptom i kombination med avvikande 
EKG, finns en hög sannolikhet för sarkoi-
dos och skäl att remittera för MR hjärta. 
Vid symptomfrihet och normalt EKG är 
risken låg. 

Mycket är således känt om denna inte 
helt ovanliga sjukdom, men många frågor 
återstår. 

Postervandring under Lungkongressen. Foto: Martin Wallberg.

Referat från SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2019
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Pristagare under Svensk
Lungmedicinsk Kongress 2019

Forskningsanslag 2018
Mottagare av forskningsanslaget på 
250 000 SEK vardera är Docent Josefin 
Sundh från Örebro för forskningstemat 
”BRONCHIOLE – Betablockerarterapi 
hos KOL patienter” och medicine doktor 
Terezia Pincikova från Uppsala för forsk-
ningstemat ”Innate-liknande T-celler som 
biomarkörer hos patienter med KOL och 
CF”. Båda anslagsmottagare presenterade 
sina mycket intressanta projekt under en 
specifik ceremoni vid SLK i Stockholm. 

Föredrags- och posterpriser
Som bedömare för bästa föredrag och 
fyra posterpriser (en per temabaserat pos-
tervandring) agerade Mirjam Ljunggren 
från Uppsala och Apostolos Bossios från 
Stockholm. Uppdraget gick ut på att be-
döma framställningen av över 40 olika bi-

drag under sammanlagd 2 föredrags- och 
4 postersessioner. Vi vill tacka er båda för 
ett mycket väl genomfört tungt uppdrag. 

Mottagare av priset på 2000 SEK för 
bästa abstraktbaserade föredrag blev 
Daniel Hansson från Göteborg för sitt bi-
drag om sömnundersökningar hos patien-
ter med avancerad KOL-sjukdom. 

Prismottagare för de övriga 4 posterpri-
serna blev:
Postergrupp 1: Kjell Torén, Göteborg: 
"Associations between chronic airflow li-
mitation and respiratory symptoms in a 
large general population cohort". 

Portergrupp 2: Maria Mikus, Stockholm: 
"Astma Sub-phenotyping in Plasma from 
U-BIOPRED and BIOAIR using Array-
based Proteomics".

Postergrupp 3: Magnus Ekström, Karls-
krona: "The association of body mass in-
dex and weight gain with activity-related 
breathlessness".

Postergrupp 4: Ida Pesonen, Stockholm: 
"Forcerad vitalkapacitet, total lungkapaci-
tet och diffusionskapacitet vid idiopatisk 
lungfibros".

SLMF gratulerar alla pristagare och öns-
kar er fortsatta framgångar med eran 
forskning.

LUDGER GROTE
Vetenskaplig sekreterare

Ordförande Stefan Barath, Terezia Pincikova, Josefin Sundh och SLMFs vetenskaplige sekreterare Ludger Grote. Foto: Martin Wallberg.



Pst!
Lättare att andas,
ännu lättare att använda*

 Spiolto® Respimat® 
 (tiotropium + olodaterol) 
underlättar andningen för patienter 
med KOL.  Nu har vi underlättat 
även användningen: 

Lätt att ladda, 
både daglig dos 
och läkemedels-
behållare

Tydlig
dosindikator

Återanvändbar med 3 
läkemedelsbehållare – 
enklare hantering och  
mindre miljöpåverkan

Samma enkla procedur för 
daglig användning – två 
puffar en gång om dagen

*Jämfört med tidigare Respimat®

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, (F). Luftrörsvidgande  
antikolinergikum i kombination med långverkande beta2-agonist. Symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).  
Spiolto® Respimat® ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga  
biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärt-
svikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi.  
Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedssättning (kreatininclearance 
≤ 50 ml/min) samt vid diagnosen paroxysmal takykardi. qDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  För ytterligare information samt priser se 
www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2019 Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika 
eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.

Re
f n

r:
 P

C-
SE

-1
00

35
8-

20
19

Boehringer Ingelheim AB, Box 92008, 120 06 Stockholm,
Tel: 08-721 21 00, Fax: 08-710 98 84, www.boehringer-ingelheim.se 
www.kol.se
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TECENTRIQ®+ AVASTIN® + KARBOPLATIN/PAKLITAXEL

TECENTRIQ® I MONOTERAPI

VID FÖRSTA LINJENS BEHANDLING  
AV NSCLC, ICKE-SKIVEPITELTYP

VID TIDIGARE  
BEHANDLAD NSCLC

Den enda immunterapikombinationen som även är indicerad för patienter med  
EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC, efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat. 

Den enda immunterapin som rekommenderas av NT  
oavsett histologi och PD-L1 uttryck*

Indikation 1L lungcancer
TECENTRIQ i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin 
är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med 
metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp. 
Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC är TECENTRIQ 
i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin indicerat 
först efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera 
varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.

TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC32 (Rx, EF).   
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och 
kortikosteroider administreras. Dosering: Fast dos 1200 mg i.v. var tredje vecka. Initial infusion måste administreras under 60 minuter. Om första infusionen tolereras väl kan följande  
infusioner ges under 30 minuter. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg atezolizumab. Senaste produktresumé uppdaterad 2019-03-05.  
För fullständig information, se fass.se

Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se | www.rocheonline.se
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Indikation 2L lungcancer
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter 
med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer 
(NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi. Patienter med EGFR-
muterad eller ALK-positiv NSCLC bör också ha fått målstyrd behandling 
innan de behandlas med TECENTRIQ.

* NT-rådet har jämställt de godkända PD-(L)1 hämmarna vid ett PD-L1-uttryck över 1 %. För samtliga 
korrelerar ett högt PD-L1-uttryck med högre sannolikhet för effekt, varför fortsatt testning 
rekommenderas. NT-rådet anser att det finns visst stöd även för behandling av patienter med PD-L1 
uttryck under 1% vad gäller skivepitelcancer (TECENTRIQ och Opdivo) liksom cancer av icke-
skivepiteltyp (endast TECENTRIQ). För den fullständiga rekommendationen se www.janusinfo.se
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TECENTRIQ®+ AVASTIN® + KARBOPLATIN/PAKLITAXEL

TECENTRIQ® I MONOTERAPI

VID FÖRSTA LINJENS BEHANDLING  
AV NSCLC, ICKE-SKIVEPITELTYP

VID TIDIGARE  
BEHANDLAD NSCLC

Den enda immunterapikombinationen som även är indicerad för patienter med  
EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC, efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat. 

Den enda immunterapin som rekommenderas av NT  
oavsett histologi och PD-L1 uttryck*

Indikation 1L lungcancer
TECENTRIQ i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin 
är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med 
metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp. 
Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC är TECENTRIQ 
i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin indicerat 
först efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera 
varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.

TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC32 (Rx, EF).   
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och 
kortikosteroider administreras. Dosering: Fast dos 1200 mg i.v. var tredje vecka. Initial infusion måste administreras under 60 minuter. Om första infusionen tolereras väl kan följande  
infusioner ges under 30 minuter. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg atezolizumab. Senaste produktresumé uppdaterad 2019-03-05.  
För fullständig information, se fass.se

Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se | www.rocheonline.se
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Indikation 2L lungcancer
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter 
med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer 
(NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi. Patienter med EGFR-
muterad eller ALK-positiv NSCLC bör också ha fått målstyrd behandling 
innan de behandlas med TECENTRIQ.

* NT-rådet har jämställt de godkända PD-(L)1 hämmarna vid ett PD-L1-uttryck över 1 %. För samtliga 
korrelerar ett högt PD-L1-uttryck med högre sannolikhet för effekt, varför fortsatt testning 
rekommenderas. NT-rådet anser att det finns visst stöd även för behandling av patienter med PD-L1 
uttryck under 1% vad gäller skivepitelcancer (TECENTRIQ och Opdivo) liksom cancer av icke-
skivepiteltyp (endast TECENTRIQ). För den fullständiga rekommendationen se www.janusinfo.se
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Madeleine Rådinger – vinnare av 
Stora SFFA-stipendiet 2019

Vid SFFA:s vårmöte i Stockholm den 
2 april delades det för tionde gången 
ut Stora SFFA-stipendiet. Årets sti-
pendievinnare blev docent Madeleine 
Rådinger från Krefting Research Cen-
tre, Göteborgs Universitet.
Madeleine är tillförordnad ordförande 
för Krefting Research Centre och hon 
tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2019 
för projektet ”Molekylär karaktärise-
ring av allergisk och icke-allergisk ast-
ma”. Prissumman för årets stipendium 
är 200 000 SEK.

Madeleine Rådingers projekt syf-
tar till att upptäcka unika me-
kanismer i immunsystemet vid 

astma med fokus på cellulär komposition 
i luftvägarna samt mikroRNAs betydelse 
för immunsystemets funktion. I Madelei-
nes arbete analyseras det såväl bronkväv-
nad, upphostningsprover, lungsköljvätska 
samt blodprover vilket kan ge bättre möj-
lighet för identifiering av molekylära ka-
raktäristiska bakom kliniskt etablerade 
subgrupper av astma. Eftersom de mo-
lekylära mekanismerna kan kopplas till 
kliniska data kan Madeleines forskning 
i framtiden underlätta valet av lämpliga 
terapeutiska strategier till astmatiker.

Sedan etableringen av SFFA-stipendiet 
år 2009 är det nu tionde gången stipen-
diet delas ut. SFFA-stipendiet är riktad 

till en disputerad, självständig och eta-
blerad forskare. Förutom SFFA som bi-
drar med 50 000 SEK genom sin stiftelse 
SAS (Svensk Allergiforskning Stiftelse) 

hade bidrag på 50 000 SEK erhållits även 
från AstraZeneca, GlaxoSmithKline samt 
Novartis Pharmaceuticals. Stort grattis till 
Madeleine!

TEET PULLERITS

Allergidagen 2019
”The Oral Route – a Highway to Health?”

4 oktober

"Eftersom de molekylära mekanismerna kan kopplas till kliniska data 
kan Madeleines forskning i framtiden underlätta valet av lämpliga

terapeutiska strategier till astmatiker."



Det handlar om tid.

Vargatef® (nintedanib) är en oral trippel angiokinashämmare som i kombination 
med docetaxel gav en överlevnad på 12,6 månader jämfört med 10,3 månader för 
docetaxel i monoterapi vid andra linjens behandling av adenocarcinom (p=0,0359)1.

Indikation: I kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande 
eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenocarcinom, efter 
första linjens kemoterapi.

PC
-SE-100304 O

ncology Vargatef

Boehringer Ingelheim AB,  Box 92008, 120 06 Stockholm,  
Tel: 08-721 21 00, www.boehringer-ingelheim.se

Referens: 1. Reck M et al. Lancet Oncol 2014:15;143–55. 
Vargatef® (nintedanib,) cytotoxiskt medel, proteinkinashämmare. Rx, F. Indikation: Vargatef är indicerat i kombination med docetaxel för behandling av 
vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen 
adenocarcinom, efter första linjens kemoterapi. Varningar och försiktighet: Vargatef är kontraindicerat vid överkänslighet mot nintedanib, jordnötter 
eller soja. Diarré, illamående och kräkning var de vanligaste rapporterade gastrointestinala biverkningarna, varför noggrann monitorering och behand-
ling är viktigt. Administrering av nintedanib var förenad med en stegring av leverenzymer. Leverfunktionsvärden behöver undersökas innan behandling 
med Vargatef påbörjas och regelbundet därefter eller när detta är kliniskt motiverat. Risk för blödning, i huvudsak icke allvarlig näsblödning. Risk för 
allvarlig blödning motsvarar den för placebo i kliniska studier. Förpackningar och styrkor: mjuka kapslar, 100mg och 150mg. För fullständig 
information se www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 07/2018. Boehringer Ingelheim Sverige AB  - Tel 08-721 21 00.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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SLMFs Forskningsanslag

Immunsignalering via Th17-associerade 
cytokiner vid bakteriell kolonisering hos 
patienter med KOL och kronisk bronkit

SLMFs lungmedicinska forskningsanslag 2017:

Jag vill inledningsvis tacka Svensk 
Lungmedicinsk Förening och de före- 
tag som gjort det aktuella forsknings-

anslaget möjligt. Jag vill naturligtvis också 
tacka för att just min forskargrupp tillde-
lades forskningsanslaget 2017. Priset har 
i hög grad bidragit till att vi har kunnat 
initiera och nu genomför bronkoskopi-
studien ”Immunsignalering via Th17- 
associerade cytokiner vid bakteriell koloni-
sering hos patienter med KOL och kronisk 
bronkit”. Nedan följer en kort samman-
ställning av bakgrunden till och utföran-
det av det aktuella forskningsprojektet.

Bakgrund
Decennier av tobaksrökning utgör den 
vanligaste orsaken till kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) i den industrialise-
rade världen [1]. Sådan tobaksrökning är 
också en vanlig orsak till kronisk bronkit 
(KB), oavsett samtidig förekomst av luft-
vägsobstruktion [1]. Aktiva vanerökare 
ter sig därför som en mycket lämplig stu-
diegrupp för kartläggning av de cellulära 
och molekylära mekanismer som är sjuk-
domsdrivande vid KOL och KB, sjukdo-
mar som tillsammans omfattar mer än 
700 000 patienter [2,3] och genererar års-
kostnader mellan 15 och 60 miljarder SEK 
[4,5] enbart i Sverige. 

Det är känt att vanerökare med KOL 
drabbas av återkommande bakteriella in-
fektioner i luftvägarna och dessa infektio-
ner försämrar prognosen för patienterna 
[1-3]. Särskilt drabbade är de som lider 
av både KOL och KB. Det är också känt 
att en betydande andel av vanerökare med 
KOL är koloniserade med patogena bak-
terier i luftvägarna men tyvärr är kunska-
perna om när och hur detta sker i relation 
till utvecklingen av KOL i det närmaste 
obefintliga. Det faktum att vi inte känner 
till hur den lokala mikrobiologin i grun-

den relaterar till fundamentala cellulära 
och molekylära mekanismer begränsar 
våra möjligheter till diagnostik, behand-
ling och monitorering för patienter med 
KOL och KB.

Ett återkommande fynd i studier av 
KOL är att det föreligger en lokal acku-
mulering av neutrofiler och makrofager 
[1-3] även i stabil klinisk fas när det inte 
föreligger någon bakteriell kolonisering. 
Den här ackumuleringen av det med-
födda immunsvarets viktigaste effektor-
celler kan sägas utgöra en immunologisk 
paradox, eftersom patienterna trots ett 
ökat antal ”antibakteriella celler” drabbas 
av bakteriella infektioner. Än idag saknas 
det en mekanistisk förståelse av den här 
paradoxen.

Vår forskning har i mångt och mycket 
tidigare handlat om att kartlägga och för-

stå de cellulära och molekylära mekanis-
mer som lokalt koordinerar rekrytering av 
det medfödda immunsvarets effektorcel-
ler vid kronisk obstruktivitet, så som vid 
KOL och svår astma [6-11]. Hittills har 
vi framförallt fokuserat på cytokiner från 
Th17-celler och deras roll i kontrollen av 
nämnda effektorceller. Nu har vi samlat 
på oss opublicerade studiefynd vilka in-
dikerar en betydande variation i cytokin-
nivå hos olika patienter med KOL, dvs 
patienter med en och samma diagnos. 
Samtidigt har vi noterat att en enskild 
patient med KOL kan uppvisa förekomst 
av helt olika bakteriespecies i luftvägarna 
över tid [12]. Detta gör att vi misstänker 
att den lokala förekomsten av bakterier är 
en viktig ”confounder” i kartläggningen av 
sjukdomsspecifika förändringar i immun-
signaleringen.

Figur 1. Schematisk översikt över postulerad interaktion mellan tobaksrök, bakterier i 
luftvägar och aktivitet hos det medfödda immunsförvarets effektorceller vid utveckling 
av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Copyright Anders Lindén©, Institutet för Miljö-
medicin, Karolinska Institutet.



GSK
Box 516
169 29 Solna
Tel: 08-638 93 00
se.gsk.com

NUCALA (mepolizumab), 100 mg pulver till injektionsvätska, lösning, Medel vid obstruktiva 
luftvägssjukdomar, övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar Rx (F), ATC kod: R03DX09 
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Terapeutiska indikationer: Nucala är indicerat som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma 
hos vuxna patienter, ungdomar och barn från 6 års ålder.
Dosering Rekommenderad dos för mepolizumab hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder är 100 mg 
administrerat subkutant en gång var fjärde vecka. Rekommenderad dos för mepolizumab hos barn från 
6 till 11 år är 40 mg administrerat subkutant en gång var fjärde vecka. Nucala är avsett för långtidsbehandling. 
Behovet av fortsatt behandling ska omprövas minst en gång om året baserat på läkarens bedömning av 
sjukdomens svårighetsgrad och patientens kontroll över exacerbationer
Ytterligare information: I kliniska studier visades effekt hos följande subpopulation: aktuell 
standardbehandling som minst inkluderade högdosbehandling med inhalerade kortikosteroider (ICS) plus 
ytterligare en underhållsbehandling, två eller fler exacerbationer under de senaste 12 månaderna eller 
beroende av systemiska kortikosteroider samt blodeosinofilvärde minst 150 celler/μl vid behandlingsstart 
eller minst 300 celler/μl under de senaste 12 månaderna

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne
Varningar och försiktighet: Nucala ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. 
Astmarelaterade biverkningar eller exacerbationer kan förekomma under behandling. Abrupt utsättning av 
kortikosteroider efter behandlingsstart med Nucala rekommenderas ej. Akuta och fördröjda systemiska 
reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner (t.ex. anafylaxi, urtikaria, angioödem, hudutslag, bronkospasm, 
hypotoni), har förekommit efter administrering av Nucala. Patienter med befintliga maskinfektioner ska 
behandlas innan behandling med Nucala påbörjas. Om patienten blir infekterad under behandling med Nucala 
och inte svarar på maskmedel ska temporär utsättning av Nucala övervägas.
Subventionsbegränsning: Subventioneras endast för patienter med svår eosinofil astma som är 
otillräckligt kontrollerade trots standardbehandling och antingen behandling med perorala kortikosteroider 
(OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat.
För fullständig förskrivningsinformation och pris, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumén: 20180914
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel 08-638 93 00, www.se.gsk.com. Nucala

® 
is a registered 

trademark of the GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.

OCS, oral corticosteroids; SC, subcutaneous
PM-SE-MPL-ADVT-190002, 20190313
Referenser: 1. Luskin AT, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014;2:544–552.e1–2; 2. Ortega H. J Allergy Clin 
Immunol Pract. 2018;6:980–986.e1; 3. Bai TR, et al. Eur Respir J. 2007;30:452–456; 4. Matsunaga K, et 
al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015;3:759–764; 5. Kupczyk M, et al. Clin Exp Allergy. 2014;44:212–221;  
6. Lloyd A, et al. Prim Care Respir J. 2007;16:22–27; 7. Frey U & Suki B. Lancet. 2008;372:1088–1099;  
8. Ortega HG et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–1207; 9. Chupp GL et al. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400; 
10. Ortega HG et al. Lancet Respir Med 2016; 4:549–556; 11. Bel EH et al. N Engl J Med 2014;371:1189–1197; 
12. Lugogo N et al. Clin Ther 2016; 38:2058–2070; 13. Khatri S et al. J Allergy Clin Immunol 2018; doi:  
https://doi.org/10.1016/ j.jaci.2018.09.033; 14. Nucala produktresumé fass.se

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på 
följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning.  

Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

Behandla med Nucala:
• Kan ge 53–73% minskning av exacerbationer8–10

• Möjlighet till varaktig minskning av OCS-dagsdos med bibehållen astmakontroll11,12

• Dokumenterad säkerhetsprofil i upp till 4,5 år13
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Målsättning, hypotes och specifika 
frågeställningar
Den övergripande målsättningen med 
vårt aktuella forskningsprojekt är att 
identifiera nya cellulära och molekylära 
målmekanismer vilka kan utnyttjas för att 
förbättra diagnostik, behandling respek-
tive monitorering av KOL och KB. 

Den grundläggande hypotesen bakom 
vår studie är att en förändrad förmåga 
till immunsignalering via neutrofil- och 
makrofag-mobiliserande cytokiner är 
sjukdomsdrivande vid KOL och KB (Fi-
gur 1). Den här förändrade förmågan 
är viktig genom att den i praktiken för-
sämrar funktionen i värdförsvaret så att 
risken för både bakteriell kolonisering 
och infektion ökar. Vi misstänker att den 
lokala mikrobiologin i luftvägarna spelar 
en komplex roll härvidlag, genom att på-
verka cytokinsignaleringen och samtidigt 
påverkas av densamma.

En viktig frågeställning som vi vill 
belysa är på vilket sätt extracellulär im-
munsignalering förändras för IL-26 och 
andra cytokiner i IL-10-familjen samt för 
Th17-associerade cytokiner hos patienter 
som har KOL med och utan KB? En an-
nan viktig frågeställning är hur nämnda 
cytokinsignalering relaterar till bakteriell 

kolonisering och funktionen i grundläg-
gande lokala antibakteriella skyddsmeka-
nismer i luftvägarna? Ytterligare en viktig 
frågeställning gäller vilka cellulära effekter 
olika komponenter i tobaksrök per se ut- 
övar på nämnda immunsignalering. 
Andra frågeställningar gäller vilka sam-
band som finns mellan lokal och syste-
misk Th17-signalering och hur nämnda 
cytokinsignalering relaterar till patient-
uppgifter om infektionsfrekvens, aktuell 
och historisk tobaksbelastning samt till 
aktuella andningsbesvär, livskvalité och 
lungfunktion.

Studiematerialet KOL-KB 2016 
Vi genomför nu en rekrytering och un-
dersökning av noggrant karaktäriserade 
vanerökare (>10 pack-år, 50-70 år) av 
båda könen. Vanerökare uppdelas i 4 oli-
ka grupper, med och utan lungsjukdom 
(KOL och/eller KB), därtill rekryteras en 
grupp före detta rökare med enbart KOL 
samt en kontrollgrupp av icke-rökande 
friska frivilliga. Vi avser rekrytera totalt 
120 forskningspersoner, av vilka vi nu har 
rekryterat cirka 50. De kliniska delarna 
av studien genomförs vid Lung-Allergi-
mottagningen, Tema Inflammation och 
Infektion, Karolinska Universitetssjukhu-

set i Solna (KS). Utöver rökning och KOL 
så kontrollerar vi således även för KB. Ett 
första studiebesök genomförs för scre-
ening med undersökning av fysikaliskt 
status, lungfunktion (dynamisk spirome-
tri med reversibilitetstest samt DLCO), 
kväveoxid i utandningsluft (FeNO), sy-
remättnad (POX) samt EKG och kliniska 
blodprover (Hb och inflammationspara-
metrar). Vid besöket säkras en noggrann 
anamnes (frågeformulär) och information 
om livskvalité respektive andningsbesvär 
(MRC, CCQ, CAT) samt historisk och 
aktuell tobaksbelastning (värderas med 
S- & U-kotinin). Negativ allergianamnes 
och avsaknad av specifikt IgE (negativt S-
Phadiatop) är inklusionskriterier. Vi tillå-
ter ej annan än symptomatisk behandling 
av luftvägar med bronkdilaterare under 3 
mån innan inklusion. Detsamma gäller in-
fektionstecken under de 4 veckor av ”run-
in” som föregår bronkoskopi. Avancerad 
komorbiditet liksom systemisk antiin-
flammatorisk läkemedelsbehandling (in-
klusive steroider) är också exklusionskri-
terier. Vid ett andra studiebesök genom-
förs radiologisk undersökning (DTlågdos för 
alla rökare, slätröntgen för icke-rökare) 
och lokal provtagning (saliv). Vid ett tred-
je studiebesök genomförs systemisk (blod 

Figur 2. Studieteamet för forskningsprojektet ”Immunsignalering via Th17-associerade cytokiner vid bakteriell kolonisering hos patienter 
med KOL och kronisk bronkit” per 2018. Från vänster till höger: Magnus Sköld, Emma Sundström, Karlhans Fru Che, Margitha Dahl,
Helene Blomqvist, Bettina Levänen, Ranjh H. Hamed och Anders Lindén. Copyright Anna Persson©, Institutet för Miljömedicin,
Karolinska Institutet.
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och urin) och lokal provtagning i nedre 
luftvägar (bronkoskopi med bronkskölj, 
BAL, bronkbiopsi för immunprover, samt 
med skyddat borstprov för bakteriologi) 
och systemiskt. Forskningspersonerna 
erbjuds också ett fjärde besök för prov-
tagning lokalt i övre luftvägar (NAL och 
biopsi i nässlemhinna).

Vi analyserar lokala och systemiska 
prover skördade in vivo samt prover från 
kultur av primära celler från luftvägar och 
blod in vitro. Immunceller (B-, Th1/-2/-
17-celler, Treg, monocyter/makrofager, 
eosinofiler & neutrofiler) karaktäriseras 
med flödescytometri (BD™ LSR Fortessa™ 
4-Laser Flow Cytometer). Extracellulär 
immunsignalering (IL-26 & andra IL-
10-cytokiner samt Th17-cytokiner, kemo-
kiner & tillväxtfaktorer för neutrofiler och 
makrofager) kvantifieras på protein-nivå 
(ELISA och MESOSCALE) i BAL- och 
bronksköljprover. Genuttryck för match-
ande cytokiner i lokala och systemiska 
prover analyseras (qRT-PCR) och intra-
cellulärt cytokin-protein kartläggs (ICC/
IHC). Muciner (MUC5AC/-5B/-1) kvan-
tifieras extracellulärt lokalt (Slot blot) och 
på gen-nivå i bronkepitel. Antibakteriella 
mekanismer (produktion av antimikro-
biella peptider, proteaser och fria syre- 
radikaler samt fagocytos och avdödning av 
bakterier) undersöks hos primära bronk- 
epitelceller, neutrofiler och makrofager in 
vitro. Sputum och bronksköljprover an-
vänds för semi-kvantitativ bakteriekultur. 
Skyddade sputum- och bronksköljprov 
analyseras med MALDI-TOF-plattform 
för snabb typning av relevanta patogener, 
inkluderande PCR-analys av bakteriellt 
DNA och viralt RNA/DNA. Metageno-
misk analys (16S rRNA-sekvensering) 
genererar förutsättningslös information 

om ett brett spektrum av bakterier i våra 
luftvägsprover, inkluderande species som 
är svåra att odla. 

Studieteamet
Den omfattande logistiska kedjan förut-
sätter ett helhjärtat engagemang från ett 
kompetent studieteam (Figur 2). I detta 
team ingår bland andra en studieläkare 
(specialistläkare Nikolaos Pournaras 
ansvarig) samt erfarna bronkoskopister 
(överläkare Magnus Sköld huvudansva-
rig), en ÖNH-läkare som undersöker övre 
luftvägar (specialistläkare Julia Arebro 
ansvarig), samt erfarna forskningssköter-
skor (Helene Blomqvist, Margitha Dahl, 
Emma Sundström och Susanne Schedin). 
De laborativa delarna av studien hanteras 
bland annat av en mycket erfaren klinisk 
mikrobiolog (överläkare Peter Bergman), 
samt av erfarna cell- och molekylärbiolo-
ger (Karlhans Fru Che, Monika Ezerskyte 
och Bettina Levänen), de senare verksam-
ma i vår forskningsenhets laboratorier, å 
Bioclinicum, KS, samt å Institututet för 
Miljömedicin, Karolinska Institutet i 
Solna. 

Betydelse
Med fokus på den för sjukdomsutveck-
lingen så viktiga känsligheten för bakte-
riella infektioner, så kan vårt forsknings-
projekt generera ny kunskap som kan 
användas vid utveckling av nya metoder 
för diagnostik, behandling och monito-
rering av folksjukdomarna KOL och KB. 
Forskningsanslaget från SLMF bidrar 
tillsammans med medel från flera andra 
anslagsgivare till att vi kan genomföra 
det pågående forskningsprojektet under 
en 5-årsperiod.

ANDERS LINDÉN
Professor och överläkare 

"Forskningsanslaget från SLMF bidrar tillsammans 
med medel från flera andra anslagsgivare till att vi 
kan genomföra det pågående forskningsprojektet 

under en 5-årsperiod."
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SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag
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följande läkemedelsföretag med 50 000 SEK vardera: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline,  
MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Sanofi Genzyme.

Anslaget avser bidrag till en sökande, men kan om bedömningskommitten så rekommenderar, utdelas till högst två sökanden. 
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projekt i en artikel i Lung & Allergiforum.
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Välkommen till ERS 
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Vi tackar våra utställare för att de gör detta möte möjligt:
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Mötet arrangeras av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Mediahuset i 
Göteborg AB under ERS-kongressen i Madrid.
Lokal: Vincci Soho, Calle del Prado 18, 28014 Madrid
Mer information och vägbeskrivning hittar du på slmf.se under Kalendarium & Kurser

Moderator: LudgerGrote,
SLMFs Vetenskaplig sekreterare
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Vi önskar dig varmt välkommen till detta 
symposium och efterföljande middag!

Vincci Soho
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Astmakontroll, komorbiditet
och sömnbesvär

Sömnbesvär är vanliga vid astma. 
Detta har tidigare vanligen förkla-
rats av bristande astmakontroll och 

förekomst av nattliga astmasymtom, vil-
ket de flesta astmatiker drabbas av i någon 
grad. Det finns dock betydligt fler faktorer 
än så som spelar in, och som har stor be-
tydelse för sömnkvaliteten vid astma. Det 
är till exempel vanligt att personer med 
astma besväras av komorbiditet som al-
lergisk rhinit, kronisk rhinosinuit (CRS), 
gastro-esofageal reflux (GERD), obesitas, 
obstruktiv sömnapné (OSA), ångest och 
depression. Alla dessa tillstånd samvarie-
rar med astmaförekomst och astmakon-
troll, och är därtill i sig associerade med 
ökad förekomst av sömnbesvär. Samban-
den mellan astmakontroll, komorbididet 
och sömnbesvär är således komplexa och 
fortfarande ofullständigt kartlagda. Viss 
komorbiditet är därtill starkare förknip-
pad med vissa astmafenotyper, och det 
har också föreslagits att vissa astmafeno-
typer är starkare förknippade med sömn-
besvär än andra. Därtill finns det studier 
som har påvisat mycket hög prevalens av 
sömnstörningar vid svår astma. Dessutom 
påverkar astmakontroll, komorbiditet och 
sömnbesvär livskvaliteten, men det är inte 
klarlagt vilka parametrar som har störst 
betydelse för detta utfallsmått. 

Sömnbesvär skattas ofta subjektivt, 
men sömnkvalitet kan även mätas objek-
tivt med polysomnografi. Det har endast 
gjorts ett mindre antal polysomnografi-
studier av patienter med astma, och kun-
skapen om effekterna av samtidigt före-
kommande astma och sömnapné är där-
för begränsad. Vissa inflammationsmar-
körer som är förknippade med sömnapné 
och fetma är dock förhöjda i blodet även 
vid astma av icke-allergisk fenotyp.

I det aktuella avhandlingsarbetet har 
sambanden mellan astma, sömn och livs-
kvalitet studerats på flera olika sätt i fyra 
olika populationer. I delarbete I under-
söktes sambanden mellan astmasymtom, 
nästäppa och sömnbesvär i den stora po-
pulationsbaserade studien GA2LEN med 

25 610 deltagare, varav 1830 hade astma. 
Studien kunde bekräfta att förekomsten 
av sömnbesvär var markant högre bland 
personer med astma än bland personer 
utan astma. Antalet astmasymtom och fö-
rekomst av nästäppa identifierades som 
de viktigaste riskfaktorerna för sömnbe-
svär. Rökning och fetma var också bety-
dande riskfaktorer för sömnbesvär bland 
personer med astma, även efter justering 
för potentiella confounders1.

I delarbete II studerades en mindre popu-
lation, bestående av 369 unga Uppsalabor 
med astma (MIDAS). Huvudsyftet var att 

identifiera vilka variabler som påverkar 
den astmarelaterade livskvaliteten, skat-
tad med mAQLQ. Astmakontroll skat-
tad med ACT var den enskilt viktigaste 
variabeln, men även sömnstörningar och 
komorbiditet, i synnerhet i ångest- och 
depressionsbesvär, hade stor betydelse 
för den astmarelaterade livskvaliteten. 
Däremot sågs inga samband mellan livs-
kvalitet och biomarkörer som eosinofiler, 
total-IgE, FeNO eller grad av bronkiell 
hyperreaktivitet. Personer som samtidigt 
hade okontrollerad astma, sömnbesvär, 
ångest- och depressionsbesvär hade allra 
sämst astma-relaterad livskvalitet2.

Figur 1: Systematisk astmautredning och kopplingar till sömnbesvär. Flödesschemat är baserat 
på förlaga från Nordic Severe Asthma Network, med tillägg av påvisade samband med subjektiva 
och objektiva sömnbesvär. De heldragna linjerna indikerar samband som påvisats i avhandlingen. 
Streckade linjer indikerar samband som sannolikt kan föreligga, men som bör bekräftas av ytterligare 
studier.
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Minskar mortalitetsrisken1

I den indikationsgrundande LUX-Lung 3-studien minskade GIOTRIF 
den relativa mortalitetsrisken hos deletion 19-patienter med 46% 
jämfört med de patienter som fi ck pemetrexed/cisplatin (ARR 2%; 
p=0,0015)1.

Vilken betydelse har GIOTRIF® (afatinib) för 
dina patienter med lokalt avancerad eller 
metastaserad NSCLC (EGFR M+/skivepiteltyp)? 

Totalöverlevnad (OS) i 
median på >31 månader1

I LUX-Lung 3 gav behandling med GIOTRIF en totalöverlevnad på 
33,3 månader jämfört med 21,1 månader för pemetrexed/cisplatin 
hos patienter med EGFR-mutationssubgrupp del 19 (oberoende 
granskning) (p=0,0015). I LUX-Lung 6 resulterade behandling med 
GIOTRIF i en totalöverlevnad på 31,4 månader jämfört med 18,4 
månader för gemcitabine/cisplatin, hos samma fördefi nierade EGFR-
mutationssubgrupp (p=0,0229).1

Förlänger den progressions-
fria överlevnaden2

I LUX-Lung 8 studerades patienter med tidigare behandlad skivepitel-
cancer. Resultatet visar att GIOTRIF förlänger den progressionsfria 
överlevnaden med 19% jämfört med de patienter som fi ck erlotinib 
(median 2,4 månader vs 1,9 månader; p=0,0103).2
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Det tredje delarbetet utgick från sömn-
studien SHE, i vilken 384 kvinnor ge-
nomgick polysomnografi och lämnade 
blodprover inklusive inflammationsmar-
körerna CRP, IL-6 och TNFα. Syftet var 
att undersöka effekterna av samtidigt fö-
rekommande astma och sömnapné. 36 
personer hade endast astma, 109 endast 
sömnapné och 15 uppfyllde kriterierna 
för båda tillstånden. Gruppen med både 
astma och sömnapné hade lägre syresätt-
ning under natten, och detta samband 
även efter justering för ålder, BMI och 
rökvanor. Gruppen med både astma och 
OSA hade därtill högst nivåer av inflam-
mationsmarkören IL-6, som även tidigare 
har kopplats till övervikt, sömnapné och 
icke-allergisk astma3.

I delarbete IV undersöktes den stora po-
pulationsbaserade kohorten LifeGene 
avseende sömnbesvär, astmakontroll, 
och astma-relaterad komorbiditet. Data 
fanns tillgängliga från 23 875 personer, 
varav 1272 hade astma. 201 hade okon-
trollerad astma och dessa personer hade 
signifikant högre förekomst av alla sömn-
besvär. I synnerhet var kombinationen av 
okontrollerad astma och någon komor-
biditet ogynnsam. Okontrollerad astma, 
kronisk rhinosinuit, fetma och depression 
var förknippade med ökad risk för sömn-
besvär även i justerade modeller.

Sammanfattningsvis har studierna i av-
handlingsarbetet kunnat bekräfta att 
sömnbesvär fortfarande är mycket vanliga 
bland personer med astma, och att bris-
tande astmakontroll och astmarelaterad 
komorbiditet är viktiga och behandlings-
bara riskfaktorer för sömnbesvär. Samma 
faktorer är dessutom avgörande för gra-
den av astmarelaterad livskvalitet. Astma 
och sömnapné verkar därtill ha en syner-
gistisk effekt och påverka den objektiva 
sömnkvaliteten negativt. Fynden har stor 
klinisk betydelse och understryker vikten 
av strukturerad utvärdering av astmakon-
troll och fokus även på komorbiditet vid 
omhändertagande av astmapatienter. 
Utöver optimering av astmakontroll bör 
behandling av till exempel nästäppa och 
sömnapné inte förbises. Den strukturera-
de behandlingsmetod som rekommende-
ras vid utredning av svår astma kan enkelt 
utvidgas till att även omfatta sömnbesvär 
(Figur 1), eftersom riskfaktorerna till stor 
utsträckning är desamma som vid svårbe-
handlad astma.
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När är syrgasbehandling ’terapeutisk’ 
(LTOT) respektive palliativ?

– en klinisk vägledning med exempel

Enligt ett väl utbyggt spionnätverk på 
landets syrgasenheter används be-
greppen LTOT (långtidsbehandling 

med oxygen eller ’terapeutisk indikation’) 
och palliativ syrgasbehandling olika. Även 
om verkligheten är vacker i sin komplexi-
tet är det viktigt med tydlighet vad som 
menas med begreppen för att undvika 
missförstånd och ge patienter optimal 
behandling.

Skillnader mellan LTOT och pal-
liativ behandling visas i Faktaruta 1.

Långtidsbehandling med syrgas (LTOT) 
är aktuell för patienter med kronisk svår 
syrebrist, som funnits under minst tre 
veckor trots optimal övrig behandling. 
Behandlingen ges minst 15 timmar per 
dygn. Målet med behandlingen, där det 
finns vetenskapligt stöd, är att förlänga 
livet.

OBS! Det finns bara studier av LTOT 
vid KOL men det betyder inte att be-
handling vid andra tillstånd automa-
tiskt ska räknas som palliativ. Patienter 
med svår kronisk syrebrist bedöms ha 
nytta av LTOT oavsett underliggande 
sjukdom. Behandlingen ges i praktiken 
enligt samma indikationer och kontra-
indikationer vid andra tillstånd som vid 
KOL (Faktaruta 1). Detta är i linje med 
internationella riktlinjer från British Tho-
racic Society (BTS) [1], Global Initiative 
for Obstructive Lung Disease (GOLD) 
[2] och uppdaterade svenska riktlinjer 
för syrgasbehandling i hemmet (www.
ucr.uu.se/swedevox/).

Vid avancerad sjukdom kan man, 
som vid annan livsförlängande behand-
ling, tillsammans med patient och an-
höriga besluta att avstå behandling om 
de potentiella fördelarna inte överstiger 
nackdelarna eller välja att istället testa 
syrgasbehandling i symptomlindrande 
(palliativt) syfte.

Palliativ syrgas kan övervägas för patien-
ter med syrebrist (saturation under 90 %) 
men som inte är aktuella för LTOT. På 
grund av bristande vetenskapligt stöd 
kan andra symtomlindrande åtgärder 
övervägas i första hand, såsom anpassad 
träning, fläkt, och opioider i utvalda fall. 
Syrgasbehandlingen bör utvärderas efter 
något dygn och bör avslutas om den inte 
bedöms ge lindring.

Kliniska frågor och exempel
Varför kan LTOT ges vid andra tillstånd 
än KOL när studier saknas? 
Brist på bevis är inte bevis på att man 
inte har effekt vid andra sjukdomar. Det 
är svårt att göra studier vid svår sjukdom, 
såsom vid lungfibros med svår syrebrist. 
Eftersom syrgasbehandling mindre än 15 
timmar/dygn ökade dödligheten vid KOL 
så vågar man inte avstå från behandling 
vid andra tillstånd även om studier sak-
nas. Man vet inte heller om behandling 
längre än 15 timmar/dygn ger ytterligare 
förbättring jämfört med 15 timmar/dygn.

Faktaruta 1

Skillnad mellan terapeutisk (LTOT) och palliativ syrgasbehandling

Terapeutisk (långtidsbehandling med oxygen; LTOT)
Syfte: behandla svår kronisk syrebrist för att förlänga överlevnaden
Kriterier: Trots optimal behandling i minst 3 veckor:

• PaO2 < 7,4 kPa (luftandning), eller 
• PaO2 7,4 −8,0 kPa (luftandning) samt tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi 
  (EVF > 54 %).

Inte bara vid KOL utan även t.ex. lungfibros och pulmonell hypertension.
Ges minst 15 timmar per dygn.

Palliativ syrgasbehandling
Syfte: minska andfåddhet
Kriterier: Syrebrist (saturation < 90 %) men uppfyller inte LTOT-kriterierna, eller vid mycket 
avancerad sjukdom och livets slutskede
Ges när man är andfådd. Utsätts om ingen tydlig lindring inom något dygn.

Är datum för start av LTOT alltid när 
patienten skrivs ut från sjukhus?
Datum för start av LTOT (i Swedevox) 
är när patienten uppfyller kriterierna för 
LTOT (Faktaruta 1). Om patienten be-
döms ha stabil kronisk svår syrebrist re-
dan vid sjukhusvistelsen så sätts starten 
till datum för utskrivning från sjukhuset. 
Ofta startar man dock syrgasbehandling 
i samband med en försämring och start 
sätts då till datumet för återbesöket när 
patienten uppfyller kriterierna för LTOT.

Om syrgas lindrar andfåddhet så är väl 
all behandling i någon mån palliativ?
Det är inte klarlagt om (och för vilka 
patienter) syrgas lindrar andfåddhet vid 
syrebrist, men det stämmer att de flesta 
behandlingar har fler än en effekt och 
samtidigt kan förbättra prognos samt ge 
minskade symtom (palliation). Uppdel-
ningen i LTOT och palliativ behandling 
är viktig eftersom LTOT förbättrar över-
levnaden och ges på ett annat sätt (minst 
15 timmar/dygn) än palliativ syrgas. Stu-
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dierna vid svår syrebrist undersökte inte 
effekt på symtom, men det spelar mindre 
roll eftersom behandlingen ändå ges till 
dessa patienter (för att förbättra progno-
sen). Däremot har syrgas ännu ingen klart 
visad effekt vid lindrigare eller kortvarig 
syrebrist.

För en patient med svår syrebrist på 
grund av idiopatisk lungfibros och ut-
talad andfåddhet vid mindre ansträng-
ning, ska syrgasbehandling räknas som 
LTOT eller palliativ? 
Som LTOT om patienten uppfyller inklu-
sions- och exklusionskriterierna. Undan-
tag kan vara vid mycket avancerad sjuk-
dom och i livets slutskede där eventuell 
förlängd överlevnad inte bedöms lika vik-
tig eller inte överväger belastningen som 
LTOT innebär för patienten.

För patient med avancerad lungcan-
cer och svår syrebrist och andfåddhet, 
LTOT eller palliativ syrgas?
Palliativ syrgasbehandling.

Sammanfattning
Valet av LTOT eller palliativ syrgasbe-
handling beror inte så mycket på typen 
av underliggande sjukdom utan på om pa-
tienten uppfyller behandlingskriterierna 
främst vad gäller graden och durationen 
av syrebrist. Om patienten skrivs hem 
från sjukhus efter försämringsepisod kan 
kortvarig syrgasbehandling ges, och be-
hov av LTOT (vid kronisk syrebrist) kan 
utvärderas vid återbesök. Valet av LTOT 
och palliativ syrgasbehandling är viktigt 
så att patienten får rätt typ av behandling 
och uppföljning. Det är också viktigt att 
behandlingen registreras på rätt sätt i 
Andningssviktsregistret Swedevox.

Frågor är hjärtligt välkomna till under-
tecknad på adressen nedan eller registrets 
syrgaskoordinator
(swedevox.syrgaskoordinator@outlook.
com).

MAGNUS EKSTRÖM
Specialistläkare, docent

Registerhållare för Andningssviktsregistret Swedevox
Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Lunds universitet
pmekstrom@gmail.com
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Luftvägsregistrets årsrapport för 2018

Den 11 april offentliggjordes Luftvägsregistrets årsrap-
port för 2018. Den är mer omfattande än föregående år, 
bl.a. beroende på att jämförelser mellan olika landsting/ 

regioner redovisas. Som tidigare redovisas astma och KOL för 
sig. Nytt är att astmadelen avslutas med ett barnavsnitt. 

Antalet patienter som omfattas av registret har ökat påtag-
ligt under året. Det totala antalet patienter har passerat 220 000 
varav 160 000 astmapatienter. Antalet registreringar överstiger 
730 000. Samtliga landsting är nu anslutna till Luftvägsregist-
ret och närmare 85 % av alla enheter som bedriver astma- och 
Kol-vård i Sverige är anslutna. Mer än 80 % av data i registret är 
numera direktöverförda.

Här följer några smakprov från årsrapporten för 2018.

Sjukdomskontroll vid astma – 70 % har god kontroll
Användandet av ACT (Asthma Control Test) har ökat ytterligare 
2018. Totalt uppvisar cirka 70 % god kontroll i både primär som 
specialistvård. Det innebär dock att 30 av patienterna i registret 
har okontrollerad astma enligt ACT. Här föreligger med hög 
sannolikhet ett stort behov av ett strukturerat förbättringsarbete 
för att öka astmakontrollen.

Figur 10. Andel patienter med god astmakontroll (ACT > 19) totalt samt 
per åldersgrupp och kön inom primärvård respektive specialistvård.

Sjukdomskontroll vid KOL – sämre ju svårare sjukdom
Andelen med höga CAT-poäng (≥ 10) i primärvården är 64 % 
och i specialistvården 91 % utan någon skillnad mellan kvinnor 
och män. Figuren visar också andelen patienter med CAT ≥ 18. 
Som förväntat ökar andelen med höga poäng med ökande spi-
rometriskt stadium, vilket gäller såväl kvinnor som män.

Figur 30. Andelen KOL-patienter CAT ≥ 10 respektive ≥ 18, samt svars-
frekvens för denna fråga.

Patientutbildning vid astma och KOL – når Socialstyrelsens 
målvärde!
Totalt har cirka 95 % av alla astma-patienter genomgått någon 
form av patienetutbildning. Socialstyrelsens målvärde (> 80 %) 
är uppnådd inom såväl primär- som specialistvård.

Figur 14. Andel astmapatienter som har genomgått patientutbildning, 
totalt samt per åldersgrupp och kön inom primärvård respektive specia-
listvård.
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Totalt har cirka 90 % av alla KOL-patienter genomgått någon 
form av patientutbildning, vilket är en ökning jämfört med före-
gående år. Socialstyrelsens målvärde (> 80 %) är uppnådd såväl i 
primärvården som i specialistvården.

Rökning vid såväl astma som KOL är ett fortsatt problem
För KOL är den totala andelen rökare 36 %. Andelen är betydligt 
högre i primärvården (37 %) än i specialistvården (25 %).

För astma är den totala andelen rökare vuxna, > 17 år omkring 
13 %. Andelen är likvärdig i primärvården och specialistvården.

Av vuxna rökare i primärvården har 36 % erbjudits rök- 
avvänjning, i specialistvården 43 %. Av rökande astmatiker i 12–
17 årsåldern har endast hälften erbjudits hjälp att sluta röka. I 
primärvården har 68 % av aktiva rökare erbjudits rökavvänjning, 
i specialistvården 50 %.

Figur 4. Andel rökande astmatiker (inkluderande dem som har slutat röka 
för mindre än ett halvår sedan) per åldersgrupp inom primärvård respek-
tive specialistvård. ”Alla” och ”kön” representerar endast vuxna
(> 17 år).

Folkhälsoinstitutet anger frekvensen dagligrökare i Sverige 
(2016) till 10 % bland kvinnorna och 8 % bland männen(i åldern 
16–84 år). För både astma och KOL är det viktigt att man inte 
röker då detta försämrar såväl prognos som behandlingseffekter. 
Rapporten visar tyvärr på att andelen rökare är fortsatt hög i 
diagnosgrupperna. Särskilt illa ställt tycks det vara bland pa-
tienter som har KOL i primärvården. Detta visar på ett fortsatt 
behov av rökavvänjningsstöd för dessa patientgrupper.

Figur 21. Svarsfrekvens för rökning samt andel rökande KOL-patienter (in-
kluderande dem som har slutat röka för mindre än ett halvår sedan) totalt 
samt per åldersgrupp och kön inom primärvård respektive specialistvård.

Astma hos barn och ungdomar
Totalt registrerades cirka 15 200 barn och ungdomar (< 17 år) 
under 2018. Bland årets resultat kan framhävas att frekvensen 
utförda spirometrier är lika hög som på vuxensidan. Avseende 
astmakontroll mätt med ACT har 80 % av astmatikerna under 
12 års ålder som går i primärvården god astmakontroll (ACT > 
20), jämfört med 78 % i specialistvården. I gruppen 12–17 år är 
andelen välkontrollerade lägre – 74 % respektive 72 %. Viktigt 
fynd är att nästan 30 % av astmatikerna under 18 års ålder har 
en okontrollerad sjukdom.

Årsrapporten kan läsas i sin helhet på
https://lvr.registercentrum.se/

ALF TUNSÄTER
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Lungfibrosregistret

LISA CARLSON,
Leg. Sjuksköterska och registerkoordinator 

lungfibrosregistret
Karolinska Universitetssjukhuset

L ungfibrosregistret har inkluderat 
patienter i fyra år och nu finns nära 
600 registrerade patienter. Vi har 

cirka 1500 uppföljande besök med under-
sökningsresultat och ungefär lika många 
registrerade K-BILD (”Kings korta fråge-
formulär om lungfibros” (1) som mäter 
hälsorelaterad livskvalitet) och behand-
lingar. Nu satsar vi på att skapa rutiner för 
att kunna lämna ut kvalitetsdata tillbaka 
till kliniker. Syftet med det är att kunna 
följa upp kvalitet på vård och omhänder-
tagande av patienter med idiopatisk lung-
fibros på nationell och lokal nivå. Har du 
förslag på hur kvalitetsdata kan presente-
ras och/eller följas är du välkommen att 
kontakta undertecknad på lisa.carlson@
sll.se.

Både för kvalitetsuppföljning och för 
forskning behöver vi komplett uppfölj-
ning av de patienter som är inkluderade 
i registret, exempelvis vad gäller den 
antifibrotiska behandlingen och de bi-
verkningar som följer. Representanter 
från lungfibrosregistret stödjer er gärna i 
registreringen och erbjuder praktisk hjälp 
på plats hos er. Det är viktigt att kvalitén 
på den data som finns i registret fortsatt 
är hög, en viktig komponent i det är att 
data är komplett.

År 2014, precis innan lungfibrosregistret 
började inkludera patienter, avslutades 
den statliga satsningen på nya kvalitetsre-
gister. För lungfibrosregistrets del betyder 
det tyvärr att vi inte kan erhålla statliga 

medel för drift och underhåll utan får 
förlita oss på de vi kontinuerligt på årlig 
basis söker från olika fonder och den del 
som Karolinska universitetssjukhuset bi-
drar med. Budget för 2019 är i balans med 
ett litet underskott men en prioritering av 
kostnader måste göras. Styrgruppen har 
därför beslutat att från och med 1 maj 
2019 avsluta erbjudandet om ersättning 
för inkluderade patienter i lungfibrosre-
gistret

Under svenska lungkongressen i Stock-
holm i början av april presenterades in-
formation om och data från lungfibros-
registret i posterformat. Ida Pesonen, 
doktorand vid Karolinska Institutet och 
ST-läkare vid Karolinska universitetssjuk-
huset, visade ”Forcerad vitalkapacitet, to-
tal lungkapacitet och diffusionskapacitet 
vid idiopatisk lungfibros”. Undertecknad 
presenterade aktiviteten i lungfibrosre-
gistret i ”Det svenska Lungfibrosregistret” 
och Dimitrios Kalafatis, doktorand vid 
Karolinska Institutet, presenterade ”Fö-
rekomst av autoantikroppar hos patienter 
med idiopatisk lungfibros”. 

Som det i Lung- och Allergiforum tidigare 
berättats om använder sig lungfibrosre-
gistret av formuläret K-BILD för att mäta 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQL). En 
ny studie (1) visar att 5 poängs skillnad 
mellan två mättillfällen är en signifikant 
förändring, tidigare har den siffran varit 
8 poäng. För att kunna bedöma en enskild 

patients förändring i HRQL med hjälp 
av K-BILD måste poängen registreras i 
lungfibrosregistrets plattform. Där räknas 
poängen ut enligt en formel så att skalan 
blir 0-100, aktuell och tidigare poäng är 
möjlig att se. I lungfibrosregistret anges 
direkt hur många poängs skillnad det är 
mellan aktuellt formulär och föregående 
besvarad.

I år infaller lungfibrosregisterdagen 
fredag 25 oktober, varmt välkommen! 
Du kan anmäla dig redan nu till lisa. 
carlson@sll.se. Vi kommer att hålla till på 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna/
Stockholm.

Referens:
1. Sinha A, Patel AS, Siegert RJ, Bajwah S, Ma-

her TM, Renzoni EA, et al. The King's Brief 
Interstitial Lung Disease (KBILD) questionn-
aire: an updated minimal clinically important 
difference. BMJ Open Respiratory Research. 
2019;6(1):e000363-e.
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Ny nationell kunskapsorganisation och 
Nationellt Programområde (NPO)
för Lung- och Allergisjukdomar

Regioners system för kunskapsstyrning
Under 2018 etablerar regionerna, med 
stöd av SKL, ett gemensamt system för 
kunskapsstyrning. Det är en viktig pus-
selbit för en mer kunskapsbaserad, jäm-
lik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 
Syftet är att utveckla, sprida och använda 
bästa möjliga kunskap inom hälso- och 
sjukvården och att bästa kunskap ska fin-
nas tillgänglig och användas i varje pati-
entmöte. Med ett organiserat och förbätt-
rat samarbete mellan regionerna hoppas 
man skapa lättanvända kunskapsstöd som 
också går lättare kan samordna. I dagslä-
get omfattar kunskapsstyrningssystemet 
regionerna, men målet är att hitta former 
för arbete med kommunerna också. Regi-
oners system för kunskapsstyrning bygger 
på en organisationsmodell med tre nivåer 
som behöver samspela med varandra:
• Mikronnivån – är vårdteamet och pati-

entmötet. Det är här systemet behöver 
skapa värde för att få effekt och göra 
skillnad.

• Mesonivån – är sjukvårdsregionerna och 
regionernas samarbete med kommuner.

• Makronivån – är regioner i samverkan 
med stöd från SKL och samverkan med 
staten, med syfte att förenkla framta-
gandet av kunskapsstöd och att följa 
upp kvalitet i vården.

Kopplingen till Nationella 
kvalitetsregister
SKL och staten har träffat en överens-
kommelse om stöd till den fortsatta ut-
vecklingen av Nationella Kvalitetsregister 
under 2018. I den framgår bland annat att 
kvalitetsregistren ska vara en integrerad 
del i ett nationellt hållbart system för den 
samlade kunskapsstyrningen och uppfölj-
ningen av svensk hälso- och sjukvård och 

ett viktigt stöd för att uppnå en kunskaps-
baserad och jämlik hälsa och resurseffek-
tiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också 
användas i förbättringsarbete i vårdens 
och omsorgens verksamheter samt som 
kunskapskälla för klinisk forskning, inklu-
sive samarbete med Life science-sektorn.

Nationella Programområden (NPO)
Nationellt har man skapat 24 Nationella 
Programområden, där Lung- och allergi-
sjukdomar är ett. Varje NPO leds av team 
med en representant från varje region. 
Ordförandeskapen fördelas mellan regi-
onerna, och den region som har ordföran-
deskapet tillsätter också en processledare.
1. Akut vård
2. Barn och ungdomars hälsa
3. Cancersjukdomar
4. Endokrina sjukdomar
5. Hjärt- och kärlsjukdomar
6. Hud- och könssjukdomar
7. Infektionssjukdomar
8. Kvinnosjukdomar och förlossning
9. Levnadsvanor
10. Lung- och allergisjukdomar
11. Mag- och tarmsjukdomar
12. Medicinsk diagnostik
13. Nervsystemets sjukdomar
14. Njur- och urinvägssjukdomar
15. Primärvårdsråd
16. Psykisk hälsa
17. Rehabilitering, habilitering och för-

säkringsmedicin
18. Reumatologiska sjukdomar
19. Rörelseorganens sjukdomar
20. Sällsynta sjukdomar
21. Tandvård
22. Äldres hälsa
23. Ögonsjukdomar
24. Öron-, näsa- och halssjukdomar

NPO Lung- och allergisjukdomar 
NPO Lung- och allergisjukdomar bilda-
des under 2018, genom att de sex sjuk-
vårdsregionerna utsåg en ledamot vardera 
och Västra Sjukvårdsregionen tilldelades 
ordförande skapet och har också utsett 
processledare. Ledamöter i NPO är: 
Kerstin Hinz, Processledare. Region-
utvecklare, Koncernstab hälso- och 
sjukvård, Västra Götalandsregionen.

Thomas Sandström, överläkare, profes-
sor i lungmedicin, NUS.

Eva Lindberg, överläkare/professor/chef 
för Sömn- och andningscentrum, Akade-
miska sjukhuset.

Anders Lindén, professor och överläkare, 
Patientområde Lung- och allergisjukdo-
mar, Karolinska Universitetssjukhuset.

Helena Engström, verksamhetschef lung-
medicinska kliniken, Universitetssjukhu-
set Linköping.

Kerstin Romberg, specialist i allmän-
medicin, Vårdcentralen Näset. Ord-
förande RPO lungsjukdomar.

Anders Ullman (ordförande), överläkare, 
Sahlgrenska Sjukhuset.

För att säkerställa adekvat representation 
av svensk allergologi har vi tillsatt en re-
ferensgrupp med Caroline S Nilsson som 
ordförande. Caroline är docent, barnlä-
kare och barnallergolog på Sachsska barn- 
och ungdomssjukhuset i Stockholm och 
har adjungerats till NPO Lung- och aller-
gisjukdomar.

Som ledamot förväntas man avsätta 
mellan 6-10 arbetsdagar om året, och ar-
beta med på en övergripande nivå medan 
mera detaljerat kunskapsstyrningsarbete 

"Vi hoppas att en mer strukturerad samarbetsstruktur ska hjälpa oss att
göra mer tillsammans, ge ökad tydlighet och undvika dubbelarbete."
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hanteras genom att NPO föreslår Na-
tionella Arbetsgrupper (NAG) för prio-
riterade områden. Det redan etablerade 
Programrådet för Astma och KOL, har 
därför kommit att övergå till att bli Na-
tionell Arbetsgrupp för astma och KOL. 

Under hösten 2018 då vi började arbe-
tet var vårt fokus på att definiera området 
och uppdraget, också i samklang med öv-
riga NPO. Vi arbetar nu med att finalisera 
verksamhetsplanen för 2019 vilket inklu-
derar att överenskomma med NAG astma 

och KOL om fokus av det fortsatta arbe-
tet, att efter hand under kommande 1-2 
år initiera ytterligare, upp till en handfull 
NAG-ar. Därtill arbetar vi med att stödja 
socialstyrelsens arbete med att inventera 
möjliga områden för Nationell Högspe-
cialiserad Vård, som planeras att ersätta 
det nuvarande begreppet Rikssjukvård. 
Skillnaden kan vara att man förväntar sig 
ett större antal diagnoser eller ingrepp att 
komma innefattas och också att det kan 
drivas på upp till fem centra. 

Vi som fått förtroendet att leda verk-
samheten inom vårt NPO är alla motive-
rade för uppdraget. Vi hoppas att en mer 
strukturerad samarbetsstruktur ska hjälpa 
oss att göra mer tillsammans, ge ökad tyd-
lighet och undvika dubbelarbete.

ANDERS ULLMAN
MD PhD

Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ny version av
”Idiopatisk lungfibros – Vårdprogram”

Det är med stor nyfikenhet en pen-
sionerad lungläkare öppnar den 
senaste versionen av det vård-

program för Idiopatisk lungfibros som 
helt nyligen kommit från tryckpressarna. 
Magnus Sköld har gjort ett gott och stort 
redaktörsarbete att sammanställa detta 
för att förnya det tidigare vårdprogram-
met från 2012. Dessa vårdprogram har 
getts ut av Svensk lungmedicinsk förening 
och programframställningen har också 
stöttats från Hjärt-lungfonden. Tjugonio 
författare har samarbetat i 17 olika kapi-
tel, med representanter från hela Sverige. 
Med rätta är det en viss dominans från 
Karolinska i Stockholm, där man ju har 
tagit ett stort nationellt ansvar när det 
gäller de interstitiella lungsjukdomarna.

Som läsare slås man av att man verk-
ligen har lyckats att uppdatera vårdpro-
grammet till de senaste internationella 
riktlinjer som nu finns. Ett exempel är att 
såväl kapitlet om den klinisk-patologiska 
indelningen av idiopatisk lungfibros som 
radiologi-kapitlet använder sig av de in-
delningar i olika entiteter som internatio-
nellt har presenterats under 2018.

Min avsikt är inte att granska alla kapitel 
i detalj, men vårdprogrammet ger en god 
vägledning såväl när det gäller patologi, 
radiologi, och klinisk hantering och be-
handling. Här kommer några avsnitt som 

jag själv har haft stort intresse av. Kapitlet 
om fibrosmekanismer ger en spännande 
och uppdaterad bild av vad den basala 
forskningen för närvarande bidrar med 
för att förklara uppkomsten av de inter-
stitiella lungsjukdomarna. De alveolära 
epitelcellernas roll betonas och texten 
behandlar betydelsen av såväl ärftliga 
faktorer och ålder som omgivningsfak-
torer, t.ex. cigarettrök, virusinfektioner, 
luftföroreningar och yrkesexponeringar. 
Vid UIP (”usual interstitial pneumoniaI”) 
anser man att myofibroblastaktivering är 

betydelsefull för fibrosutvecklingen. De 
olika (risk-)faktorerna leder till möjliggör 
vävnadsreaktioner med alveolärcellskada 
som frisätter tillväxtfaktorer och stimule-
rar fibroblastprogenitorer och myofibro-
blaster. Dessa celler genererar en ökad 
kollageninlagring i vävnaden. 

Radiologikapitlet är mycket läsvärt. Det 
ger en väl sammanhållen bild av radiolo-
gin som ju intagit en allt mer central och 
avgörande roll i diagnostiken av idiopa-
tisk lungfibros. Enligt nyaste konsensus-
rapporter betonas att även ett ”sannolikt 
UIP-mönster” är tillräckligt för att ställa 
diagnosen. För en kliniker som jag  hade 
det nog både för detta kapitel och för det 
kliniska diagnostikkapitlet varit värde-
fullt om differentialdiagnostiken f.a. mot 
yrkesorsakad fibros och hypersensitivi-
tetspneumonit hade behandlats fylligare. 
Det framgår också av patologikapitlet att 
UIP förekommer också vid inflammato-
riska systemsjukdomar som hypersensi-
tivitetspneumonit och pneumokonioser. 
Det måste vara betydelsefullt såväl ur 
prognostisk som terapeutisk synpunkt 
att utesluta dessa fibrosorsaker. En helt 
ny översiktsartikel (Sack C, Raghu G: Eur 
Respir J 2019:53:1801699) betonar också 
betydelsen av att avmaskera ”kryptogena” 
omgivningsfaktorer vid ”idiopatisk lung-
fibros”.
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Lungfysiologikapitlet är mycket använd-
bart i kliniken, och det visar också att 
nya metoder tillkommer. PET kan möj-
ligen ge information om utbredning och 
aktivitetsgrad av fibrosen och detta är 
prognostiskt av central betydelse. Kapitlet 
on lungfibros vid reumatiska sjukdomar 
har fått en stor plats, motiverad av den 
forskning som gjorts och görs i samarbete 
mellan lungmedicin och reumatologi på 
Karolinska. Det är praktiskt användbart 
med uppdaterade listor på all de laborato-
rieprov med komplicerade förkortningar, 
som nu står till buds. Detta sett ur lung-
pensionärens perspektiv.

Behandlingen av idiopatisk lungfibros 
täcks av fyra kapitel: rehabilitering, sym-
tomlindrande behandling, övrig läkeme-
delsbehandling och transplantation. Ett 
mycket nyttigt flödesschema för behand-
lingsalternativ finns, och presenteras i 
figuren ovan. 

Detta schema kan tyckas lätt ätt följa, 
och skulle kunna tolkas som att man vid 
varje lungmedicinsk enhet med lätthet 
kan hantera diagnostik och behandling av 
dessa patienter. Ett genomgående tema i 
boken är emellertid att den diagnostiska 
evalueringen och behandlingsbeslut kring 
idiopatisk lungfibros bör centraliseras till 
platser där man har regelbundet återkom-
mande multidisciplinära konferenser med 
flera patienter månatligen. Den kliniska 
och radiologiska diagnostiken kräver ett 
centrum med specialkunnig och erfaren 
personal, för att leda till rätt diagnos, och 
för ett adekvat ställningstagande till tera-
peutiska åtgärder. Det begränsar givetvis 
inte alla specialister från att dels tillägna 
sig kunskap om de fibrotiska sjukdomarna 
i lungan, dels aktivt medverka i diagnos-
tiken dels senare ta ansvar för uppfölj-
ningen av terapi till patienterna

Detta vårdprogram, som också är en 
god lärobok om idiopatisk lungfibros, är 

Figur 1
Flödesdiagram som illustrerar olika behandlingsalternativ vid IPF (se text). Symtomlindring kan inkludera hostdämpande och slemlösande 
behandling, kortikosteroider, morfin och bensodiazepiner. Lungrehabilitering kan inkludera fysisk träning, nutritionshjälp, patientutbildning och 
annat. LTOT=syrgasbehandling (long-term oxygen treatment); FVC=forcerad vitalkapacitet; GER=gastro-esofageal reflux. Modifierad efter(1). 

en viktig lektyr för alla som är verksamma 
i lungmedicin, och andra specialiteter 
som har anknytning till de lungfibrotiska 
sjukdomarna.

CLAES-GÖRAN LÖFDAHL
Pensionerad lungläkare

Professor emeritus, Lungmedicin,
Lunds universitet
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Ny hedersledamot i SLMF
– Bengt Midgren

Med motiveringen "För hans målmedvetna kamp för att få 
den kliniska vardagen att vila på stabil vetenskaplig grund, 
framför allt genom det hängivna arbetet med Swedevox" 
utsågs Docent Bengt Midgren, numera pensionerad (men 
fortfarande arbetande) överläkare, vid Lung- o allergisektio-
nen vid Skånes Universitetssjukhus till SLMF:s hedersleda-
mot 2019.

F ör oss som har varit kollegor till Bengt under många år så 
har hans gedigna kompetens i den vardagliga kliniken varit 
en självklarhet. Många är vi som präglats av hans strama 

noggrannhet och hans konsekventa evidensdrivna förhållnings-
sätt som nog varit lite före sin tid. Bengt har alltid kunnat stå 
emot tidens nycker och bergfast stått fast för det väl underbygg-
da i vår behandlingsarsenal. Kanske är det ingen slump att han 
i otaliga kongressdebatter med uppdelningen pro vs con alltid 
företrätt con. Vi som skolats till lungmedicinare i södra Sverige 
har ju direkt ute på golvet fått ta del av hans sätt att arbeta med 
sitt förhållningssätt som kanske kan beskrivas som – less is more.

Men vetenskapligt har Bengt varit en lika självklar person 
inom svensk lungmedicin sedan början av 1980-talet genom 
utvecklingen inom syrgas- och ventilatorområdet. Nationellt 
har Bengt främst gjort avtryck med sitt omfattande arbete inom 
Swedevox där han varit en av pionjärerna. Med envis uthållighet 
har han borgat för en så noggrann registerhållning som möjligt. 
Bengt har alltid lyft fram bland annat Kerstin Ström och Kerstin 
Löfdahl som tidigt viktiga personer i sammanhanget men utan 
Bengts utpräglade noggrannhet och känslor för detaljer hade 
registret nog inte utvecklats lika väl och snabbt.

Oxygendelen av Andningssviktregistret Swedevox startades 
1986 för att kartlägga behandlingspraxis för syrgas i hemmet 
i olika delar av landet, och för att normera indikationerna. 
Hemrespiratordelen startades 1997, i första hand för att
beskriva behandlingspraxis och -volymer.
CPAP-delen startade 2010, också för att beskriva praxis och 
för att följa vänte- och ledtider.

Sydsvenska dagbladet 1988.

Hedersledamot SLMF

I slutet av 70-talet började Bengt sin anställning på Lungkliniken 
vid dåvarande Lunds lasarett och några år senare började hans 
sin forskning under professor Bo Simonsson. Han undersökte 
syrgassaturation och transkutant koldioxid nattetid hos friska 
individer och patienter med olika lungsjukdomar. Detta var i 
en tid långt före dataloggar och annan teknisk registrering och 
det var många meter med mingografskrivna kurvor som skulle 
matas manuellt. Han hade tidigt även ett stort intresse för da-
torer och han medverkade till inköpet av den första datorn till 
kliniken 1985, en IBM med 20 Mb hårddisk. En av hans få felbe-
dömningar var nog konstaterandet att ”den här datorn kommer 
att räcka så länge kliniken finns”. Men den ledde samtidigt fram 
till den allra första avhandlingen vid kliniken som författades 
med ett ordbehandlingsprogram och inte klipp och klistra och 
Tippex. Avhandlingen lades fram 1987 med titeln Continuous 
non-invasive assessment of blood gases during sleep: studies in 
normal subjects and in patients with chronic respiratory disor-
ders. Under åren har han bidragit med en mängd vetenskapliga 
artiklar, översiktsartiklar, riktlinjer och skrivit i många läroböck-
er. År 1991 blev han docent.

Bengt har alltid haft ett stort intresse för att bilda och ut-
bilda andra yrkesgrupper än läkare och man kan som kuriosum 
nämna att han skrivit en medicinsk ordbok för sekreterare och 
hållit i utbildningar för obduktionstekniker.

I det kliniska arbetet var han tidigt ute med att tätt samarbeta 
med andra personalkategorier inom sjukvården och har på det 
lokala planet tidigare prisats för ett gränsöverskridande samar-
bete kring OSAS-patienter. Vidare har även den återkommande 
kursen, Nordisk hemrespiratorkurs, med såväl teoretiskt som 
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Hedersledamot SLMF

praktiskt innehåll för samtliga personalkategorier, uppskattats 
av många i landet.

År 2017 gick Bengt i ålderspension men arbetar fortfarande 
regelbundet, åtminstone halvtid. Dock inte med sitt tidigare 
skötebarn – hypoventilationsverksamheten, vilken han låtit stå 
på egna ben, utan som allmän lungkonsult.

På det personlig planet är vi flera som upplevt Bengt vara 
överraskningarnas man. En gång i tiden var Bengt nykterist 
och ointresserad av motion även om han alltid gillat folkdans. 

En mer nutida Bengt i radiostudion. Bild Sverigesradio. En veteran även inom folkdansen – här med hustrun Kerstin Midgren. 
Bild: Julia Lindemalm.

Då merparten av oss övriga måhända blir lite dammigare med 
åren så har Bengt ständigt överraskat. Han är numera öl- och 
vinkännare med årliga vinresor till Frankrike och Tyskland, flitig 
motionär med många Lundalopp i benen, ses på operapremiärer 
och framstår alltmer som en viveur av rang (jämför ovan svartvit 
bild med färg). 

LENNART HANSSON/MARTIN WALLBERG
Mångåriga kollegor till Bengt

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening inbjuder vi härmed till ST-kurs på temat Astma och 
KOL. Kursen äger rum vid Universitetssjukhuset i Örebro må 14 – to 17/10 2019, och riktar sig till 
ST-läkare med mål specialistkompetens i lungmedicin. I mån av plats erbjuds även ST-läkare inom 
andra specialistområden med intresse för området möjlighet att deltaga.
Kursen innefattar patofysiologi, fenotyper, utredning, differentialdiagnostik och behandling, och 
består av föreläsningar med kompletterande falldiskussioner. För detaljerat program, se ww.slmf.se

Kursavgiften uppgår till 10 800 kr inkl moms och innefattar utöver föreläsningar och kurspärm 
även förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika varje dag, samt gemensam middag onsdag kväll. 

Anmälan sker via mail senast 25/8 2019 till josefin.sundh@regionorebrolan.se .
Ange namn, personnummer (till kursintyg), arbetsplats samt planerad tidpunkt för uttag av
specialist-intyg i lungmedicin eller annan specialitet. Efter sista anmälningsdatum skickas
bekräftelsemail till alla kursdeltagare med mer detaljerad praktisk information.

Hjärtligt välkomna!

Önskar kursledningen,

Josefin Sundh, överläkare Lungsektionen, Hjärtlungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i 
Örebro /docent Örebro Universitet

Christer Janson, överläkare Lungkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala/professor 
Uppsala Universitet

Anette Friman, kurssekreterare Lungsektionen, Hjärtlungfysiologiska kliniken 
Universitetssjukhuset i Örebro

ST-KURS om Astma och KOL
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Når hela  
lungan3

Referenser:
1. Produktresumé flutiform® 2018-12-06 
2. Johal B et al.Comb Prod Ther 2013; 3 39-51 
3. Iwanaga T et al. Pulm Ther 2017; 3:219-231

Mundipharma AB, Mölndalsvägen 30B, 412 63 Göteborg. 
+46 31 773 75 30. service@mundipharma.se. www.mundipharma.se

Behandlingsindikationen 
för sprayinhalatorn flutiform®  
50 μg/5 μg (flutikasonpropionat  
+ formoterol) har utökats, och  
omfattar nu även barn från fem år1. 
Rekommenderad dos:  
50 μg/5 μg, två inhalationer  

två gånger dagligen1.

Oberoende av inhalationskraft1

OBEROENDE av inhalationskraft

2

flutiform® 50 μg/5 μg  
(flutikasonpropionat + formoterol)  
har nu barnindikation från 5 år1

Indikation: flutiform® (flutikasonpropionat + formoterol) Rx (F) är en inhalationsspray, suspension, godkänd för regelbunden behandling av astma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och 
långverkande ß2-agonist) är lämplig: för patienter som inte får tillräcklig astmakontroll med inhalationssteroid och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan 
har tillräcklig astmakontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. Kontraindikation: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne, se Fass.se. Varningar och 
försiktighet: Om astmasymtom uppstår under perioden mellan doserna, bör en inhalerad, kortverkande ß2-agonist tas för omedelbar lindring. flutiform® är inte avsett för akuta astmasymtom. flutiform® 
ska användas med försiktighet till patienter med tyreotoxikos, diabetes mellitus, obehandlad hypokalemi eller patienter som är predisponerade för låga serumnivåer av kalium, hypertrofisk obstruktiv 
kardimyopati, idiopatisk subvalvulär aortastenos, svår hypertoni, aneurysm eller andra svåra kardiovaskulära sjukdomar, såsom ischemisk hjärtsjukdom, hjärtarytmier eller svår hjärtsvikt. Förpackning: 
flutiform® 50 μg/5 μg per puff är avsett för vuxna, ungdomar och barn i åldern 5 år och äldre. flutiform® 125 μg/5 μg per puff är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre. flutiform® 
250 μg/10 μg per puff är endast avsett för vuxna. Samtliga styrkor doseras två inhalationer (puffar) två gånger dagligen, som normalt tas morgon och kväll. Farmakologisk grupptillhörighet: 
R03AK11. Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-06. Mundipharma AB. För prisuppgifter och vidare information se www.fass.se
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Ny klinisk docent

Ny klinisk docent inom lungforskning

Jenny Theorell-Haglöw är leg. sjuksköter-
ska, certifierad sömnspecialist och sedan 
den 20 februari 2019 docent lungmedi-
cinsk sömnforskning vid Uppsala univer-
sitet. Hon har arbetat inom lungmedicin 
sedan 2000 då hon började på Lung- och 
allergikliniken på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Där har hon framför allt arbetat 
med vård av patienter som med obstruk-
tivt sömnapnésyndrom, underventile-
ring eller respiratorisk insufficiens. Idag 
arbetar hon vid Sömnapnémottagningen 
på Akademiska sjukhuset med bedöm-
ning och CPAP-behandling vid obstruk-
tivt sömnapnésyndrom. Jenny Theorell-
Haglöw disputerade 2009 vid Uppsala 
universitet inom lungmedicin, med sär-
skild inriktning mot sömn, sömnapné och 
metabolism. Efter disputationen fortsatte 
hon med en postdok vid Uppsala univer-
sitet och har där framför allt arbetat med 
epidemiologiska forskningsprojekt. 

År 2014 mottog hon ett SSMF-postdokto-
ralt stipendium för en forskningsvistelse 
vid det världsledande forskningscentret 
Woolcock Institute of Medical Research 
(WIMR) i Sydney, Australien. WIMR är 
ett oberoende medicinskt institut som 
verkar som en institution inom Sydney 
University och är arbetsplats för 155 
forskare och annan personal. Förutom 

sömnforskning har WIMR också ett fokus 
på luftkvalitet, epidemiologi, tuberkulos, 
kärl- och lungcellsbiologi, medicinsk tek-
nik och luftvägssjukdom. Till WIMR hör 
också en tvärprofessionell klinik som ut-
reder och behandlar patienter med sömn-
problem. Under tiden i Sydney arbetade 
hon inom ett flertal projekt, bland annat 
om CPAP-behandling, vitamin D och 
benmarkörer samt obstruktiv sömnapné 
och kärlstyvhet.

I dagsläget arbetar hon vid sidan av kli-
niken, inom studierna SHE (Sömn och 
hälsa hos kvinnor), MUSTACHE (Men 
in Uppsala; a STudy of Sleep, Apnea and 
Cardiometabolic Health) och EpiHealth. 
SHE-studiens mål är att analysera den 
långsiktiga utvecklingen och konsekven-
serna av sovvanor och sömnstörningar 
med särskild inriktning på sömn- oord-
nad andning och inom MUSTACHE-
studien har män matchats mot kvinnor 
ur SHE och studerat med motsvarande 
studieprotokoll. EpiHealth är en nationell 
forskningsstudie som avser att undersöka 
hur vanliga folksjukdomar kan uppkom-
ma som ett samspel mellan livsstilsfakto-
rer och gener. Inom EpiHealth har Jenny 
Theorell-Haglöw forskat om sömndura-
tion, sömnkvalitet, diet och måltidsmöns-
ter och arbetar för närvarande med ett 
projekt om sömn och proteomics. Vidare 
sitter Jenny Theorell-Haglöw i styrgrup-
pen för andningssviktsregistret Swedevox 
och deltar i ett registerforskningssamar-
bete där samkörning har gjorts mellan 
Swedevox och ett flertal andra svenska 
kvalitetsregister. 

REDAKTIONEN

En webbaserad skrivning i den gemen-
samma kunskapsbasen för de intern-
medicinska basspecialiteterna är under 
utveckling. Premiär den 15 november i 
din datasal (eller motsvarande) på hem-
orten eller i regionen.

Studierektorer på respektive sjukhus 
ansvarar för att anmäla deltagare till 

skrivningen efter genomförda placeringar 
inom ramen för den gemensamma kun-
skapsbasen. Studierektorn säkerställer 
genom anmälan att skrivningen kan ge-
nomföras med skrivningsvakt. 

Skrivningen erbjuds i samarbete med 
alla specialistföreningar inom de intern-
medicinska basspecialiteterna endokri-

nologi, gastroenterologi, geriatrik, he-
matologi, kardiologi, lungmedicin och 
nefrologi.

Mer information publiceras löpande och 
anmälan öppnas i September.

REDAKTIONEN

Common trunk – webbaserad skrivning 
Nyhet



Behöver du hjälp med att arrangera ett event?
Vi är specialister inom företagssponsrade event, möten och 

utbildningar inom den nordiska Hälso- och Sjukvårdssektorn. 
Vi hjälper dig med allt ifrån planering och projektering 

till administration och genomförande.

Vi står för hela försäljningsprocessen och ser till att mötet blir 
finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i 

förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER). 

Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 
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Utbildning

ST-läkare och handledare, se hit!
Vad händer på utbildningsfronten för ST-läkare inom SLMF?

Nytt!
Målbeskrivningen för ST 2015 är precis 
uppdaterad av studierektorsnätverket 
och det har blivit lite smärre justeringar, 
titta gärna under utbildningsfliken på 
vår hemsida! Målbeskrivningen för 2008 
har vi inte för avsikt att uppdatera ytter-
ligare, då just den specialistutbildningen 
inte kommer att gälla så länge till. Dess-
utom kommer ytterligare en version av 
ST-utbildning presenteras nästa år i.o.m. 
att bastjänstgöringen (BT) introduceras. 
Individer som går enligt det allra nyaste 
systemet (de första sex åren gäller detta 
bara utlandsutbildade kollegor) kommer 
att kunna genomföra ST-utbildningen på 
ännu kortare tid än nu – under förutsätt-
ning att kunskapsmålen uppnås förstås. 
Vi lär få anledning att återkomma i frågan, 
med mer information! 

Givande!
För ST-läkarna inom lungmedicin håller 
vi fortlöpande flera kurser som täcker de 
medicinska delmålen i både målbeskriv-
ningen 2008 och 2015. Tack vare enga-

gerade kursgivare löper dessa kurser på, 
ibland med en liten fördröjning, men 
ibland också en extrakurs, när deltagar-
intresset har varit stort. Kurskritiken 
har varit fortsatt god, när vi utvärderat 
kurserna med formulär motsvarande det 
som Lipus värderar SK-kurserna med. I 
betygs-skalan är det ingen kurs som lig-
ger under 4,9 på en 6-gradig skala i någon 
parameter!

Nytt!
För ST-läkare finns nu för första gången i 
höst möjligheter att kontrollera sina kun-
skaper i den gemensamma kunskaps-
basen för de internmedicinska specia-
liteterna. Alla specialistföreningar i den 
internmedicinska sfären har satt ihop en 
web-baserad skrivning som vi planerar 
att genomföra fredag 15 nov, på hemor-
ten. Vi ser detta som en god möjlighet att 
försäkra oss om att just den teoretiska 
kunskapen för första delen av ST-utbild-
ningen håller måttet. På SLMFs hemsida 
kommer fortlöpande information att pre-
senteras.

Spännande!
Vi studierektorer inom Lungmedicin sät-
ter varje år ihop fallbeskrivningar för 
våra ST-läkare på de större klinikerna 
och går igenom dessa på lite olika vis, 
antingen som en form av skrivning eller 
gemensamma genomgångar med ST- 
läkarna, ibland ihop med handledarna. 
Du som inte arbetar på en större klinik 
med en lungspecifik studierektor är väl-
digt välkommen att kontakta någon av oss 
i studierektorsnätverket (namnen finns på 
hemsidan) för att delta. 

Fördjupning!
Vill man också ta chansen att förkovra sig 
lite extra i lungmedicin, så erbjuds även 
2020 specialistexamen, med sista anmäl-
ningsdag 1 dec, 2019. Vi hoppas på god 
uppslutning till nästa tillfälle och har re-
dan flera spännande frågeställningar som 
behöver besvaras. Du som ST-läkare bör 
beredas minst två veckor klinikfri tid för 
att fördjupa dig och får sedan möjlighet 
att diskutera frågorna och fall vid den 
muntliga delen av examen våren 2020, 
sannolikt i början av vecka 12. Välkom-
men med din anmälan via hemsidan eller 
direkt till undertecknad!

MARGARETHA SMITH
Utbildningsansvarig inom SLMF margaretha.

smith@lungall.gu.se

I Läkartidningen och på SLS hemsida har 
man tidigare under året uppmärksammat 
specialisternas (o)befintliga fortbildning. 
Just för specialister erbjuder SLMF inte 
ett lika intensivt program som för ST-
läkarna, men vår road show turnerar på 
fem större orter under våren, andra or-
ter än just den som håller i SLK för året. 
Denna gång har det handlat om KOL, 
atypiska mycobacterier och uppföljning 
efter transplantation. Såvitt jag förstår har 

Specialister, se hit!
Vad händer på fortbildningsfronten för specialister inom SLMF?

det varit uppskattat och givit upphov till 
spännande diskussioner under träffarna. 
Årets version ska förstås utvärderas så vi 
kan finna ett koncept och ett intressant 
program som passar de flesta. Nästa gång 
kommer vi tidigast att turnera hösten 
2020, för att minimera krock med an-
dra utbildningar. Om ni har förslag eller 
speciella önskemål om denna road show, 
maila gärna undertecknad.

Lite längre intensiva kurser har tidigare 
arrangerats i Skåne och kursen i ovanliga 
lungsjukdomar kommer att ges igen, håll 
utkik på hemsidan för tidpunkt! Jag kan 
varmt rekommendera denna kurs!

Om du som specialist har andra öns-
kemål vad gäller kursutbud eller möjlig-
heter till fortbildning inom SLMFs regi, 
hör gärna av dig till utbildningsansvarige 
inom SLMF! Vi är alltid öppna för förslag!



Individanpassad behandling vid KOL

ResMed Sweden AB Jan Stenbecks Torg 17.  SE-164 40 Kista Sweden

Lumis™ - noninvasiv ventilation i hemmet för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

NIV-behandling har visat sig utgöra det mest effektiva behandlingsalternativet för att 
minska CO2-halten hos stabila hyperkapniska KOL-patienter. 2,3 Behandla hyperkapni 
och förbättra både livskvalitet och mortalitet signifikant. 1

NIV-behandling i hemmet kan ge de kroniskt utmattade andningsmusklerna 
möjlighet att vila så att inandningsmusklernas funktion återhämtas.

Läs mer på resmed.com/se

1. Köhnlein T, et al. Lancet Respir Med 2014
2. Tuggey JM, et al. Thorax 2003
3. Di Marco, et al. Critical Care 2011
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SLIF

SLIFs stipendium 2017
– Studieresa till Madrid

I samband med Nordiska Lungkongressen i Visby 2017 fick 
vi glädjen att tilldelas SLIFs stipendium med motiveringen 
“för patientfokuserat uvecklingsarbete och deltagande i stu-
dier som givit ett mervärde för patient och verksamhet vid 
syragsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna.”

Vi valde att resa till Madrid för att utbyta erfarenheter med 
andra syrgaskollegor. 

Ana från Linde Group organiserade ett intensivt program 
som innehöll ett mottagningsbesök på universitetssjukhuset i 
Guadulajaras och efter det fick vi följa med en syrgassjuksköter-
ska från Linde Group som gjorde hembesök hos patienter med 
LTOT (syrgasbehandling i hemmet). Till skillnad från upplägget 
i Stockholm samabetar privata aktörer med sjukhuset gällande 
installation av syrgaskoncentrator och uppföljning. Merparten 
av uppföljningen sker genom Linde group vars syrgassjukskö-
terskor gör hembesök hos patienterna. 

Ana mötte upp oss i gryningen därefter åkte vi bil från Madrid 
till staden Guadulajaras. Under bilresan berättade Ana bland an-
nat att 40 % av patienterna inte följde ordinerad behandlingstid 
på minst 15 timmar per dygn.

På universitetssjukhuset fick vi träffa lungläkaren José Luiz 
Izquierdo Alonso. Han berättade om de riktlinjer som gäller 
för syrgasbehandling och rutinerna kring insättandet och upp-
följningen av densamma. Riktlinjerna liknar våra men det finns 
skillnader. Patienter med stationär syrgaskoncentrator följs 
upp en gång per år hos sjukhusets lungläkare med bland an-
nat blodgas och spirometri. Den vanligaste patientgruppen är 
KOL-patienter.

Hembesök av Linde Group syrgassjuksköterskor
Hembesök sker var trejde till var sjätte månad. Under detta 
besök sker främst en medicin-teknisk kontroll av syrgasut-
rustningen. Utöver det mäts saturationen och kontroll av an-
vändningstiden stäms av med patienten. Vidare utförs flödes-
mätning på koncentratorn, det vill säga att det inställda flödet 
överensstämmer med flödesmätaren. Kontroll utförs för att se 
att syrgaskoncentratorn kan levererara en godkänd syrgashalt i 
procent. Vidare kontrolleras att larmfunktionen fungerar och att 
larmet kan uppfattas av patienten. Sist men inte minst sker en 
kontroll av räkneverket där den faktiska användartiden framgår. 

Denna uppgift jämförs med patientens uppfattning angående 
användartid. 

Alla patienter tilldelas en 30-liters syrgasflaska som backup 
vid strömavbrott. Även denna flaska får genomgå samma flödes- 
och syrgaskontroll som syrgaskoncentratorn. 

Det första hembesöket sker hos en man i 60-årsåldern med 
KOL. Han möter oss i entrén utan pågående syrgas och till synes 
helt opåverkad. Syrgassjuksköterskan mäter saturationen vilken 
är 94 %. Patienten berättar att han endast använt den stationära 
syrgaskoncentratorn nattetid men använt den transportabla 
koncentratorn ute. Räkneverket, vilket kontrolleras upprepade 
gånger, visade dock att den i stort sett är oanvänd. Under kon-
trollen av syrgasflaskan framgår att patienten inte vill ha kvar 
backupflaskan. �

"Till skillnad från upplägget i Stockholm samabetar privata 
aktörer med sjukhuset gällande installation av 

Syrgaskoncentrator och uppföljning"
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Text och resenärer:
INGEGERD KARLSSON

CHARLOTTE RIVERO-MELIAN
 INGEGERD JOHANSSON

När vi gör det andra hembesöket hos en äldre man i 80-årsål-
dern med KOL är han inte hemma. Dörren öppnas istället av 
en gladlynt fru som berättar att maken är ute och handlar bröd 
i bageriet. Syrgassjuksköterskan bestämmer sig för att besöka 
patienten senare men i porten möter vi patienten som glatt bär 
sin baguette uppför två våningar. Även denna man är utan syrgas 
och förvånande rask i benen. Väl uppe i lägenheten mäts satu-
rationen efter en kort stund. Den visar 87 % och stiger snart till 
91 %. Även denna man hade bara använt syrgasen nattetid och 
hade fortfarande märken av syrgasgrimman i ansiktet. Hemma 
hos paret fanns en mycket dammig EverFlo, som är en stationär 
syrgaskoncentrator. Syrgassjuksköterskan informerade att det 
var viktigt att damma av den och utförde därefter de sedvan-
liga medicin-tekniska rutinkontrollerna beskrivna ovan. Ut- 
över detta fick maka och patient praktisk repetitionsutbildning i 
handhavande av den stora 30-liters backup-syrgasflaskan vilket 
de kände sig osäkra på.

Efter de två besöken berättade syrgassjuksköterskan att alla 
avvikelser från besöken rapporteras månadsvis till ansvarig lung-
läkare på sjukhuset.

Vår reflektion är att uppföljningen genom Linde Group främst 
är en teknisk uppföljning. Vi konstaterar att vi arbetar olika men 
det är alltid intressant och givande att få se hur andra arbetar. Vi 
riktar ett stort tack till Linde Group och Ana som organiserade 
besöket. Vi vill även tacka SLIF som gjorde det möjligt att resa 
till Madrid.

Skepparholmen Nacka, Saltsjö Boo

POSTGRADUATEKURS OM KOL

23-24 januari  2020

Astma och KOL – likheter och olikheter

Kursbeskrivning
Obstruktiva lungsjukdomar har, sedan flera decennier tillbaka, traditionellt uppdelats i två huvudtyper,  
astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Verkligheten låter sig dock inte så enkelt delas upp på 
detta sätt och många patienter har uppvisat karakteristika som är förenliga med  både astma och KOL. 
Dessa tillstånd har, under senare år, fått en egen beteckning ; asthma-COPD overlap, ACO som inte rör 
sig om ett avgränsbart tillstånd utan mer ett helt spektrum av olika sjukdomstillstånd som mer eller 
mindre liknar astma eller KOL. Under denna tvådagarskurs försöker vi reda ut begreppen om likheter och 
olikheter mellan astma och KOL. Hur vanliga är dessa tillstånd och hur ska vi handskas med diagnostik 
och behandling när vi inte riktigt kan bestämma oss för om det är astma, KOL eller  
någonting mittemellan? 

Kursgivare 
Boehringer Ingelheim AB

Kursledning 
Professor emeritus Kjell  Larsson, Stockholm 
Professor  Thomas Sandström, Umeå 
Överläkare Josefin Sundh, Örebro 
Medicinsk rådgivare Anna-Carin Berggren, Boehringer Ingelheim AB

Kursadministratör
Inger Blomqvist, telefon 08 721 21 45, inger.blomqvist@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim AB, Box 92 008, 120 06 Stockholm, tel 08-721 21 00, www.boehringer-ingelheim.se

Planerad terapiinriktad utbildning
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NARKOTIKAKLASSADE MEDICINER – PÅ DEN ILLEGALA DROGMARKNADEN
av Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade 
läkemedel på den illegala preparat marknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotika-
polisföreningens tidskrift och skribent om drogproblematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om 
anabola steroider och en bok om partydroger.

Beställ på:
www.mediahuset.se

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden 
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
tagit en allt större plats på den illegala drogmark-
naden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika 
opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets 
intresse av att förhindra denna utveckling av de 
ibland legala och ibland illegala preparaten har 
varit av lägre prioritet än för traditionella illega-
la narkotika. När också amfetaminlika ADHD-
läkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som 
missbruksdroger, började jag inse hotet från den 
legala narkotikamarknaden som erövrade en allt 
större andel av den illegala marknaden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång 
skriva en bok hur narkotika klassade mediciner 
och andra beroendeframkallande läkemedel i allt 
högre grad blivit ett komplement eller ersätt-
ningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar 
har nu blivit verklighet och jag hoppas att med 
denna bok få tillfälle att öka insikten om ett all-
varligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en 
utveckling som man under senare år sett i allt fler 
länder och inte minst i USA.  (Ur förordet)

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets intresse av att förhindra denna utveckling av de ibland legala och ibland illegala preparaten har alltid varit av lägre prioritet än för traditionella illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHD-läkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som missbruksdroger, började jag inse hotet från den legala narkotikamarknaden som erövrade en allt större andel av den illegala mark-naden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång skriva en bok hur narkotika-klassade mediciner och andra beroendeframkallande läkemedel i allt högre grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar har nu blivit verklighet och jag hoppas att med denna bok få tillfälle att öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en utveck-ling som man under senare år sett i allt fler länder och inte minst i USA. 
Till sist vill jag lyfta fram att arbetet på narkotikaroteln engagerade mig myck-et mer än något annat jag tidigare gjort inom polisen. Senare har jag förstått att många narkotikapoliser känner på samma sätt. Arbetet mot droger och drogmissbruk ständigt aktuellt samhällsproblem som engagerar djupt och varaktigt. 

Gunnar HermanssonF.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på ana-bola steroider och den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om AAS-problematiken i samhället. Medförfattare tillsammans med Tommy Moberg till böckerna Mandom, mod och morske män (2006), I huvet på en steroidanvändare (2014) samt informations skriften Anabola androgena steroider (2008, 2010 och 2014).

i Göteborg AB

www.mediahuset.se
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i Göteborg AB
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SFFA

Verksamhetsberättelse för
Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2018

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2018/2019 (förra års-
skiftet) till 437 (458) personer, av dessa var 281 (278) läkare. Av 
de 437 medlemmarna har 45 stycken inte betalat avgiften sedan 
2016 och tas bort ur registret i april 2019 om betalning uteblir 
efter påminnelse i februari 2019. Då återstår 392 medlemmar 
varav 269 är läkare.

SFFAs styrelse har från föregående årsmöte haft följande sam-
mansättning: 
Ordförande: Caroline Nilsson
Vice ordförande: Patrik Nordenfelt 
Vetenskaplig sekreterare: Maria Jenmalm 
Administrativ sekreterare: Adina Pascu
Kassör/skattmästare: Jon Konradsen 
Internationell kontaktperson: Åke Davidsson 
Övriga ledamöter: Kerstin Romberg, Erik Melén och Marit 
Westman.
Det praktiska arbetet med ekonomi, medlemsregister, utskick 
m.m. sköts av Eva Hallner, adjungerad till styrelsen.

Övriga representanter 
SFFA har en representant, Patrik Nordenfeldt, i Specialitetsrådet 
för specialiteten allergologi (SSA). I övrigt består SSA-rådet av 
Monica Arvidsson (ordförande), Maria Starkhammar (sekrete-
rare), Karin Strandberg, Marianne Eriksson.

SFFA har en representant, Maria Jenmalm, i Svensk allergiforsk-
nings stiftelse (SAS). I övrigt består SAS av Teet Pullerits (ord-
förande), Per Gustafsson och Lennart Nilsson.

SFFAs valberedning har utgjorts av Monica Arvidsson (sam-
mankallande), Eva Millqvist, Johan Alm och Hanna Sandelow-
sky.

Föreningens revisorer har under året varit Ann Hammarlund 
och Linda Curstedt samt suppleant Ulla Nyström. 

Styrelsens arbete
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen (16/4, 12/6, 29/8, 
4/10, 11/12 2018 och12/2 2019), varav fyra telefonmöten och 
två sammanträden i samband med SFFAs vårmöte (16/4 2018) 
respektive höstmöte (4/10 2018). 

ASIT-dokumentet är färdigt och publiceras under våren 2019, 
Teet Pullerits har varit ordförande. 

SFFA fick på senvåren en fråga från Svenska Läkarförbundet 
som i sin tur fått ett regeringsuppdrag att kartlägga läkarbristen 
inom de olika specialiteterna. Detta ledde till en kartläggning 
av allergologer och barnallergologer över landet i form av en 
enkät. Sammanfattningsvis: Socialstyrelsen meddelade att det 

finns 211 läkare med specialistbevis i allergologi (vuxenvård) 
och av dessa var 94 läkare under 65 år och 25 läkare under 50 år. 
Många arbetar inte med allergologi. 54 allergologer svarade på 
SFFAs enkät som visade att 29 läkare (54 %) är under 61 år och 
13 st (24 %) är under 51 år samt att 25 läkare arbetar 50 % eller 
mer av heltid med allergologi. Inga vuxenallergologer finns i; 
Norrbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Lands-
tinget Västmanland, Region Örebro län eller Region Gotland. 
Inget svar från Gävleborg eller Jämtland, oklart om där finns nå-
gon. På barnallergologsidan uppgav Socialstyrelsen att det finns 
182 läkare med specialistbevis i barn och ungdomsallergologi, 
98 läkare är under 65 år och 35 läkare är under 50 år. Många 
arbetar inte med allergologi. 77 läkare svarade på SFFAs enkät 
och av dessa är 39 läkare (51 %) under 61 år och 22 läkare (29 %) 
är under 51 år. 29 läkare (39 %) uppgav att de arbetar 50 % eller 
mer av heltid med allergologi. Inget svar från Jönköping eller 
Norrbotten, oklart om där finns någon. 

Under 2017 startade Nationella Programområden (NPO) för 
kunskapsstyrd vård i Sverige. Ett programråd heter Lung- och 
Allergisjukdomar och hade initialt ingen allergolog med i grup-
pen men dock en allmänläkare, Kerstin Romberg, som också sit-
ter i SFFAs styrelse. Men efter påtryckningar från bl.a. SFFA har 
en referensgrupp i allergologi utsetts med deltagare från både 
barn- och vuxenallergologin samt med geografisk spridning. 
SFFAs ordförande har deltagit i arbetet under slutet av 2018/
början av 2019. För tillfället pågår nivåstrukturering av sådant 
grupperna föreslår som högspecialiserad vård. Dessa förslag går 
vidare till en bruttolista ur vilken Socialstyrelsen tillsammans 
med regeringsrepresentant väljer ut förslag. Dessa förslag utreds 
därefter med hjälp av en sakkunnig grupp. 

Svenska Läkaresällskapets (SLS) om att delföreningarna ska vara 
anslutna till SLS har diskuterats vidare i styrelsen. Innebörden 
i förslaget är att vi, SFFA, betalar en summa pengar, 200 kr är 
föreslaget, för varje läkarmedlem vi har i SFFA oavsett om dessa 
redan är med i SLS eller ej. Problemet som har stötts och blötts 
är hur man ska göra med läkare som är medlemmar i flera del-
föreningar. Troligen kommer ett system på SLS att leda till att 
det blir tydligt om en läkare är med i flera delföreningar och då 
blir avgiften per delförening lägre. Ex om en läkare är medlem i 
två delföreningar blir det 100 kr från varje delförening för denna 
läkare. Frågan kommer att diskuteras och beslutas på årsmötet 
2 april 2019.

Svensk förening för Allergologi har goda internationella kontak-
ter. SFFA är medlemmar i både EAACI och WAO. Internatio-
nell representant är Åke Davidsson, Medicinska Vetenskaper, 
Örebro Universitet. SFFA har representerats vid EAACI mötet 
i Helsingfors 2018 och då också såsom medlemsland vid ”Natio-
nal Allergy Society Committee (N.A.S.C.)” möte, med ansvariga 
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SFFA

inom EAACI. I samband med EAACI-mötet 2018 i München 
deltog representant från SFFA även vid möte med nordisk sam-
manslutning av allergologer(NFA), där kommande nordiska mö-
ten planerades. Vetenskaplig representant för SFFA avseende 
det nordiska vetenskapliga mötet (Nordic Allergy meeting), är 
Maria Jenmalm, Faculty of Medicine and Health Sciences Lin-
köping University. Flera potentiella föreläsare från Sverige, är 
eller kommer att bli, kontaktade. Nästa möte planeras till 20-
22/11 2019 i Oslo. I januari 2019 hade NAS ett möte i München 
som Åke Davidsson deltog i, där EAACI poängterade att det på 
EAACI´s hemsida nu finns ett antal genomarbetade riktlinjer för 
åkommor inom allergifältet. Alla medlemmar i SFFA har tillgång 
till dem. Strategier för EAACI presenterades också. Det går att 
läsa om vilka dessa strategier är på EAACI´s hemsida, www.
eaaci.org. På sikt önskar EAACI att ett medlemskap betalas för 
alla medlemmar inom delorganisationerna av respektive med-
lemsförening, i Sveriges fall SFFA. Ett s.k. ”dual membership”, 
hittills har Sverige, dvs. SFFA tackat nej till det. Det beslutades/
diskuterades vid SFFA´s årsmöte 2018.

Medlemmarna i SFFA har fått utskick med information från 
föreningen om aktiviteter, utbildningar och aktuella forsknings- 
och resestipendier. Informationen publiceras också under rub-
riken Nyheter på hemsidan (SFFA.nu) samt i föreningens tid-
ning Lung- och Allergiforum. Tidningen produceras i samarbete 
med SLMF (Svensk Lung-Medicinsk Förening) och utkommer 4 
gånger per år i pappersform men kan också nås via föreningens 
hemsida eller webben; http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny

Föreningen har besvarat två remisser från Sveriges Läkarför-
bund angående Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. 
Detta gällde bland annat att farmaceuter skulle utföra snabbal-
lergitest, ex Phadiatop Rapid. Vårt svar var att vi var oroade 
för en överdiagnostisering av allergi då anamnesen inte tas i 
beaktande. Föreningen har fått ett flertal remisser från Svenska 
läkarsällskapet och Svenska läkarförbundet men då flera av dessa 
rört frågor som ligger långt från vår verksamhet har vi inte be-
svarat dem. 

Medlemsärenden har administrerats av Eva Hallner. 

Forskningsstipendier redovisas separat av Svensk allergiforsk-
nings stiftelse. 

Utbildning och vetenskaplig aktivitet
SFFAs vårmöte hölls 16 april 2018, i anslutning till SLMF´s 
möte, i Linköping med fokus på allergen immunterapi, angio-
ödem och tidig introduktion av jordnötter i kosten. 2018 års 
stipendiater var Johan Alm från Sachsska barn och ungdoms-
sjukhuset samt Mikael Adner från Karolinska Institutet

Allergidagen, höstmötet, hölls traditionsenligt 1:a fredagen i 
oktober i Stockholm, Norra Latin, 5 oktober. Mötets tema var 
Yrkes- och miljörelaterad allergi och var mycket uppskattat. 

Tillsammans med ALK har föreningen under verksamhetsåret 
anordnat baskurser och en fortsättningskurs i Allergen immun-
terapi. 

SLIT-körkortet har under verksamhetsåret utvecklats av en 
grupp utanför SFFA och med representant från SFFAs styrelse, 
Kerstin Romberg, utbildningen är avstämd med föreningen. Pla-
nen är att utbildare kommer att utbildas vilka i sin tur fortsätter 
att utbilda framför allt i primärvården. En färdig föreläsning som 
utbildare kan använda kommer att finnas i SFFAs regi. 

SFFA har tillsammans med Barnallergisektionen planerat för 
kommande kurser i allergologi för blivande barnallergologer 
och allergologer. Tre kurser; Allergologi för barn och vuxna, 
Astma och övre luftvägar från barn till vuxen, Matallergi hos 
barn och vuxna kommer att gå i Socialstyrelsens regi med två 
kurser per år.  

Stockholm 1 april 2019 

CAROLINE NILSSON
Ordförande



48 Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2019

Kurs i Lungcancer
2 – 6 december 2019

Denna kurs syftar till att ge den blivande lungmedicinaren kunskaper om klinisk bild, utredning och 
behandling av lungcancer och mesoteliom. Som föreläsare kommer lunginriktade lungmedicinare, 
radiologer, onkologer, patologer och thoraxkirurger finnas. Vid sidan av katedrala föreläsningar kom-
mer deltagarna delta i interaktiv inlärning av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i 
mindre grupper. Kursen uppfyller kurskravet i delmål 6 i SOSFS 2008, respektive delmål c8
i SOSFS 2015. 
I första hand är kursen riktad till blivande lungmedicinare, i mån av plats kan färdiga specialister och 
ST-läkare från andra specialiteter få plats. 

Tid: 2-6 december 2019 (Start 2/12 kl: 9.30, avslut 6/12 kl 15.00). 

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kursens målgrupp: ST-läkare inom lungmedicin. I mån av plats även blivande onkologer.

Antal deltagare: 25 platser

Avgift: 7500kr, inkl. kursmaterial, fika och kursmiddag (onsdag kväll). 

Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.

Kursledning och kursansvariga: Kristina Lamberg Lundström & Shadi Amid Hägg, Sektionen för 
lungmedicin, Hjärt-lungmedicin & klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Magnus Lind-
skog, Blod-och-tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

Kurssekreterare: Gun-Marie Bodman, tel: 018-6110229,
e-post: gun-marie.bodman.lund@akademiska.se

Sista anmälningsdag: 10 oktober 2019, besked till sökande senast 15 okt.
Anmälningsblankett finns i kalendariet på www.slmf.se. 
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Välkommen till 

Kurs i lunginfektioner för ST-läkare
infektionssjukdomar och lungmedicin 
11-14 november 2019 (v 46) 

Kursen omfattar patofysiologi, diagnostik och terapi vid TBC och atypiska mycobakterier, 
CF och andra bronkiektasier, samt lunginfektioner vid primär och sekundär immunbrist. 
Diagnostik belyses med hjälp av patientfall och undervisningen är i huvudsak uppdelad i temadagar.
Kursen är ett samarbete mellan lungläkare, infektionsläkare och diagnostiska specialiteter. 

Kursen är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av SLMF:s styrelse och uppfyller för
blivande lungläkare kurskravet i delmål 9 i SoSFS 2008, respektive a6, b3, c10 i SoSFS 2015.
Kursen uppfyller för blivande infektionsläkare kurskravet i delmål 2, 5, 6, 8, 11 och 12 i SoSFS 2008,
respektive a6, b3, c2, c5, c6, c8, c11 och c12 i SoSFS 2015. Kursen riktar sig framför allt till ST-läkare inom
lungmedicin och infektionssjukdomar, men i mån av plats kan även nyblivna specialister komma med. 

Tid och plats:
2019-11-11—14 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. 

Målgrupp:
Blivande specialister i lungmedicin och infektionsmedicin. 

Anmälan:
Sista dag för anmälan är 2019-09-01. OBS! Att du i din anmälan ska ange år och månad för när du beräknar att
ta ut din specialistkompetens i lungmedicin resp infektionsmedicin. Anmälan görs via Regionkalendern på 
följande länk: http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/C6C7ED5E80CB9C30C12
583EC00375DA0?OpenDocument 

Antagning och avbokning:
Sista dag för avbokning är 2019-09-01, därefter utgår full avgift.
Efter sista anmälningsdag görs ett urval med hänsyn till hur långt sökande har kommit i sin utbildning
samt när ansökan kommit in. Besked om antagning mailas senast 2019-09-15. 

Antal deltagare: 24 platser 

Avgift: 6700 kr, inkl kursmaterial, fika för- och eftermiddag, enklare lunch och kursmiddag (tisdag kväll). 

Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv. 

Kursledning och kursansvariga: Margaretha Smith, Marita Gilljam och Mats Hemlin,
verksamhetsområde Lungmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Vanda Friman, verksamhetsområde Infektionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Kurssekreterare: Birgitta Andersson, tel: 076-784 16 30, e-post: birgitta.e.andersson@vgregion.se 
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ST-Kurs i Pleurasjukdomar
5-7 februari 2020

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening arrangerar vi för fjärde gången ST-kursen
i pleurasjukdomar.  Kursen hålls vart annat år under vecka 6.

Målgrupp:
Läkare under specialistutbildning eller nyblivna specialister i Lungmedicin. 
I mån av plats kan även mer erfarna lungläkare som önskar uppdatering om pleurasjukdomar delta.

Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge såväl grundläggande som praktiska kunskaper om handläggning av olika sjukdomar
och processer som engagerar pleuraregionen inklusive;

• Exsudat/transudat
• Maligna pleurasjukdomar
• Pleurainfektioner
• Pneumothorax 
• Ultraljud i teori och praktik
• Diagnostiska och interventiva tekniker 
• Thorakoskopi
• Pleurodes
• Thoraxradiologi pleurasjukdomar

Kursen är interaktiv och innehåller ett flertal praktiska moment med ultraljud och instrumentering
för pleuradiagnostik samt diskussioner i mindre grupper. 

Tid: Kursen börjar onsdag 5 februari kl 8.30 och slutar fredag 8 februari kl 12.00.

Kursavgift: 7000 SEK inkl. moms inkluderar lunch, kaffe och kursmiddag. 

Sista anmälningsdag: 15 september 2019
Anmälningsblankett finns i kalendariet på www.slmf.se

Kursledning: Prof. Thomas Sandström, univ. lektor Nikolai Stenfors och ÖL Ala Muala.
Kursen arrangeras av SLMF och MedicinCentrum, Lung och allergisektionen,
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Kurssekretariat: Lena Åström tel 090-7852583, email: lena.astrom@regionvasterbotten.se

Logi: Boende arrangeras av deltagarna själva. Kursen förmedlar lista på hotell. 

Antal deltagare: 20-25. Antagning sker med hänsyn till hur långt sökanden har kommit i sin utbildning
samt när ansökan kommit in.
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2019

12-14 juni 49th Nordic Lung Congress – NLC2019 Tallinn, Estland

28 sep-2 okt ERS International Congress Madrid, Spanien

14-17 oktober ST-kurs Astma och KOL Örebro

16-18 oktober SFSS Årskongress 2019 Uppsala

22-24 oktober NIVA-kurs – Occupational Respiratory Diseases Särö

11-14 november ST-kurs – Lunginfektioner Göteborg

18-22 november Lungmedicinska sjukdomstillstånd Uppsala

1 december Sista anmälningsdag för specialistexamen

2-6 december ST-kurs – Lungcancer Uppsala

2019

4 oktober Allergidagen 2019
”The Oral Route – a Highway to Health?”

Stockholm

29-30 augusti AIT Grundkurs Malmö

20-22 november Nordiska allergiföreningens möte Oslo

Kongresskalender

SLMF

SFFA

SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:ORDINARIE MEDLEMMAR

Anna Bergengren
Beata Falk
Chrysoula Kairi
Dinette Agterhuis
Maria Kokkala
Marta Alina Kisiel
Nikolaos Pournaras
Frida Rhodiner
Katarzyna Kaluska 

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ASSOCIERADE MEDLEMMAR

Anna Hedman
Dimitrios Kalafatis
Guo-Qiang Zhang
Hani N. Alsafadi
Kamelia Khosraviani  
Marc Alinei

Magnus Alkestrand 
Mari Just 
Mattias Nilsson 
Panagiotis Xanthoulis 
Petros Effraimidis 
Ranjh Hamed 
Anders Lindblad
Amalia Panagiotou

Toro Schiff 
Anna-Carin Wiklund Waltgård 
Samuel Cerps 
Sangeetha Ramu 
Claudia Tror



Dymista®– i en egen klass
(fl utikason/azelastin, ATC-kod R01AD58)

Pollenallergi? Nästäppa?
Erbjud Dymista® när dina patienter 
inte kan vänta på effekt!* 

– Ger effekt inom 30 minuter.1

– Signifikant bättre effekt jämfört 
med nasal steroid.**, 2

30
m

in

* I jämförelse med tid till effekt med nasala steroider. ** I de kliniska studierna jämfördes Dymista med flutikasonpropionat vid måttlig och 
svår allergisk rinit. 1. Meltzer et al. Allergy Asthma Proc. 2012;33(4):324–32. 2. Meltzer et al. Int Arch Allergy Immunol 2013;161;369–377. 

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD58, Rx. F. Indikation: lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk 
rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 
50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser, 3 x 120 doser. Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer 
information och pris: www.fass.se
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Meda AB. Box 906, 170 09 Solna. E-post info@medasverige.se www.medasverige.se
© 2019 Meda AB (A Mylan Company)

FÖRLÄNGD ÖVERLEVNAD  
OAVSETT PD-L1-STATUS2 

KEYTRUDA rekommenderas

 
msd.se  08-5871 35 00 

Copyright© 2019 Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
SE-LAM-00007 

» RISKEN FÖR DÖD HALVERADES för NSCLC-patienter2*    

För patienter med icke skivepitel, metastatisk, 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan 

mutationer i EGFR eller ALK

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt 
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning; 25 mg/ml 
koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-1-hämmare, Rx, EF. SPC 03/2019

Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna: • efter total 
resektion av melanom som involverat lymfkörtlar. KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling 
av vuxna patienter med:• avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom • metastaserad icke 
småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna • lokalt 
avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna (TPS ≥ 1%) 
och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim • recidiverande eller refraktär klassiskt 
Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med 
brentuximabvedotin (BV) eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV • lokalt 
avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi • 
lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi 
och vars tumörer uttrycker PD L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS) • recidivierande eller 
metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) vars tumörer uttrycker PD-L1 med TPS ≥ 50 % 
och som progredierat under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi 
KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter:
• metastaserad icke-skivepitel NSCLC i första linjen vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR 
eller ALK, i kombination med platinabaserad kemoterapi innehållande pemetrexed • metastaserad NSCLC 
av skivepiteltyp i första linjens behandling med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: • Immunrelaterade biverkningar som förekommit i samband med 
behandling, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, inkluderar pneumonit, kolit, hepatit, nefrit 
och endokrinopatier (såsom hypofysit, typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och 
hypertyreos). Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade 

endokrinopatier • Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar har rapporterats hos patienter som fått 
pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN), vissa med 
dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Om SJS eller TEN bekräftas ska 
pembrolizumab sättas ut permanent • Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid: - immunrelaterade 
grad 3 biverkningar som återkommer - varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, undantaget endokrinopatier 
som kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling eller hematologisk toxicitet hos cHL-patienter • 
Följande ytterligare kliniskt signifikanta, immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med 
dödlig utgång, har rapporterats i kliniska studier eller efter godkännandet: uveit, artrit, myosit, myokardit, 
pankreatit, Guillain-Barrés syndrom, myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och encefalit • 
Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, 
inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med pembrolizumab • Vid urotelial 
cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab 
hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi • Vid 
användning av pembrolizumab i kombination med kemoterapi för patienter med NSCLC är de observerade 
biverkningsfrekvenserna högre, vilket speglar bidragen från var och en av komponenterna
Interaktioner: Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts med pembrolizumab. 
Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen genom katabolism förväntas inga metabola 
läkemedelsinteraktioner. Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel 
före start av pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs 
farmakodynamiska aktivitet och effekt.  

För fullständig information se www.fass.se
 
Referenser: 1: NT-rådets yttrande till landstingen 2019-03-29. 2: Gandhi L et al.online April 16, 2018]. N Engl J Med. 
2018. doi:10.1056/NEJMoa1801005. 3. KEYTRUDA SPC mars 2019
* 51% riskreduktion för död (HR=0,49; 95% CI 0,38-0,64 P<0,00001) 1-års OS 69,2% i KEYTRUDA + plat/
pem-armen och 49,4% i kontrollarmen. 48% riskreduktion för sjukdomsprogress och död (HR=0,52; 95% CI
0,43-0,64 P<0,00001) 1-års PFS 34,1% i KEYTRUDA+plat/pem-armen och 17,3% i kontrollarmen.

KEYTRUDA är den enda 
PD-1/PD-L1-hämmaren 
som är rekommenderad  

av NT-rådet i första linjen  
i kombination med 

kemoterapi 

av NT-rådet1
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FEV1 = forced expiratory volume in one second. AER = annual exacerbation rate

FASENRA® IS INDICATED AS AN ADD-ON MAINTENANCE TREATMENT IN ADULT PATIENTS 
WITH SEVERE EOSINOPHILIC ASTHMA INADEQUATELY CONTROLLED DESPITE HIGH-DOSE 
INHALED CORTICOSTEROIDS PLUS LONG-ACTING β-AGONISTS.1

FASENRA® reduced AER vs placebo in Phase III clinical trials: SIROCCO by 51% (0.65 vs 1.33; p<0.0001) 
and CALIMA by 28% (0.66 vs 0.93; p=0.0188). FASENRA® improved FEV1 vs placebo in both trials2,3

FASENRA® (BENRALIZUMAB) TO PREVENT 

EXACERBATIONS
IMPROVED LUNG FUNCTION AS EARLY AS AFTER 4 WEEKS2,3

FASENRA® provides near complete depletion 
of blood eosinophils in 24 hours.1,4,5

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Fasenra® (benralizumab) 30 mg injektionsvätska i förfylld spruta, Rx, (F). 
Benralizumab är en anti-eosinofil, humaniserad, afukosylerad monoklonal antikropp.
Indikation: Fasenra är indicerat som tilläggsunderhållsbehandling till vuxna patienter med svår eosinofil astma, som är otillräckligt kontrollerad trots högdos 
inhalationskortikosteroider och långverkande β-agonister.
Dosering: Rekommenderad dos av benralizumab är 30 mg som subkutan injektion var 4:e vecka för de första 3 doserna, och därefter var 8:e vecka. Fasenra ska ordineras 
av läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av svår astma.
Varningar och försiktighet: Fasenra ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer. 
Förmån: Subventioneras endast för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerad trots standardbehandling och antingen behandling 
med perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat.
Senaste översyn av produktresumén: 2018-02-28. För ytterligare information och priser se www.fass.se. AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje  
Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se


